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3.1 Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og 
samspillet mellem KL og kommunerne



 

 

 

 

 

Udkast til 
diskussionsoplæg     
Fremtidens kommunestyre – visioner og sigtepunkter 

 

Indledning 

Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. 

Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning for 

udviklingen af velfærden i Danmark, og er i stadig stigende grad afgørende 

for landets vækst og udvikling.  

 

Rammevilkårene er i markant forandring. Kommunestyret vil se anderledes 

ud om 5-10 år, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme 

betydningsfulde rolle eller den samme indflydelse, som i dag. Der ses 

allerede en række bevægelser og nytænkning af lokaldemokratiet og måden 

at føre politik på i kommunerne.  

 

Klare visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre er 

forudsætningen for, at KL kan være tydelig i debatten med kommunerne og 

i offentligheden om retningen for de kommende års udvikling af 

kommunestyret.  

 

Ændringer i kommunestyrets rammevilkår  

Kommunestyrets rammebetingelser er helt grundlæggende i forandring. De 

centrale forandringer kan sammenfattes således: 

 

• Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer 

er blevet tilgængelige og løber hurtigt. Udfordringer krydser 

 



 

 

 2 

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. 

Befolkningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.   

• Økonomi. Nye initiativer skal finansieres inden for en snæver 

økonomisk ramme. Det gælder i hele den offentlige sektor. Der er 

derfor en vedvarende reform- og effektiviseringsdagsorden.  

• Teknologi. Stadig mere digitaliseres – også velfærdsløsningerne. Der er 

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

offentlig service - kan håndteres let, digitalt og uafhængigt af tid og sted.   

Ønske om individualisering af ydelser. 

• Centralisering og stordrift. Kommunerne som ”hovedindgangen til 

det offentlige” holdt ikke længe. Der er pres for at samle driftsopgaver 

(fx beredskab) og myndighedsfunktioner (fx UDK).  

• Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Der tegner sig et nyt 

”borgerideal” – borgeren er ekspert i eget liv. Det betyder, at borgeren 

bliver ”medproducent” og får medindflydelse i velfærdsopgaverne . Flere 

borgere tager medejerskab for at løfte udfordringer og udvikle 

fælleskabet i lokalområderne. 

 

Strukturelle ændringer i den offentlige sektor er blevet et fast punkt på den 

politiske dagsorden. Alt tyder på, at der også fremover vil være behov for 

omstillinger, reformer og økonomisk tilpasning. Velfærdssamfundet var 

tidligere karakteriseret ved en relativ stabil struktur. I dag er strukturen 

mere flydende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet 

mellem forskellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres 

løbende.   

 

Det kommer bl.a. til udtryk ved: 

• Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx 

organiseringen af sygehusene og erhvervsfremme. 

• 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.     

• Aftaler skal overholdes på decimaler (Budgetlov og sanktioner). 

• Puljestyring og enkeltsagsstyring.  

 

Alt sammen forhold, der kalder på en drøftelse af, hvilken vej 

kommunestyret skal udvikle sig, for at der også i fremtiden er et stærkt 

kommunestyre.  
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Det repræsentative lokaldemokratis fremtidige rolle   

Der er to grundlæggende forskellige forståelser af kommunestyrets rolle.    

I den ene betragtes den offentlige sektor som én samlet koncern, hvor 

effektiviseringer opnås gennem stordrift og ensartethed. 

Kommunegrænserne har i den henseende ingen betydning, og den politiske 

legitimitet er i Folketinget i toppen af koncernen og ikke 

kommunalbestyrelserne lokalt. Målene sættes fra centralt hold og udføres af 

kommunerne - måske endda med en statslig decentral organisering af 

implementeringsopgaven. Kommunerne er i højere grad et redskab for 

staten end for de borgere, der bor i lokalområderne. De senere år har der 

været en tendens til, at koncerntænkningen – eller elementer af den - har 

været fremherskende i statens arbejde med reformer og effektivisering.   

 

Alternativt ser både staten og kommunerne sig som en del af én samlet 

offentlig sektor, hvor de politiske niveauer har forskellige roller. 

Kommunerne kender de behov og dilemmaer, der opstår lokalt, og bringer 

deres erfaringer ind i statens reformarbejde som input til nye reformer. 

Kommunerne tager ansvar for at implementere reformerne lokalt og 

dokumenterer resultaterne over for staten. Samtidig er der et rum for lokal 

tilpasning, lokale mål og egne initiativer.  

 

Det er afgørende, at kommunestyret i fremtiden ikke reduceres til 

datterselskaber i en statslig velfærdskoncern. Koncernmodellen er hverken 

den mest effektive eller den mest demokratiske. Den decentrale 

styringsmodel er samfundsøkonomisk effektiv, fordi 

kommunalbestyrelserne har et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar – 

direkte over for borgerne - og kan skalere udgifterne efter lokale behov. 

Samtidig sikrer det repræsentative lokaldemokrati, at borgernes 

synspunkter, oplevelser og bekymringer tages med ind i de 

kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik for 

og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer 

på tværs fastholdes.  

 

Hvis fremtidens kommunestyre skal matche de udfordringer, samfundet 

står overfor, ligger der en opgave i at modernisere kommunestyret. 

Kommunestyret skal ikke bare tilpasse sig udviklingen, men også aktivt 

være med til at forme den. Kommunerne skal i den forbindelse tage bestik 

af særligt to forhold.  Borgernes forventninger og ønsket om en 

sammenhængende offentlige sektor betyder mindre plads til store forskelle 

kommunerne imellem. Samtidig er den realpolitiske situation, at skiftende 

regeringer og Folketinget i stigende grad lægger vægt på at følge reformer 

helt til dørs. Udfordringen ligger i ikke trinvist at ende i en model, hvor 

kommunerne er udførerled i en statslig velfærdskoncern. Omvendt må 
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kommunerne heller ikke ende i situation, hvor man modarbejder fornyelse 

og udvikling ved at fastholde ubegrænset selvstyre. 

 

Derfor er det vigtigt at have for øje, at kommunestyrets udvikling finder 

den rette balance mellem at implementere reformer og nå nationale 

målsætninger og fastholde et reelt kommunalpolitisk råderum.  

 

Det skal afklares, på hvilke opgaveområder det i fremtiden er afgørende at 

have beslutningskompetencen lokalt, og hvor stort handlerummet på de 

enkelte områder skal være. Det skal samtidig sikres, at rammerne for det 

politiske lederskab og den politiske ledelsesopgave udvikles, så 

udfordringerne reelt kan løftes.  

 

Kommunerne som forandringsmotoren i fremtidens velfærdssamfund 

Kommunerne påtager sig et betydeligt samfundsansvar ved proaktivt at 

udvikle den lokale velfærd, sikre kvaliteten i kerneydelserne, prioritere og 

styre ressourcerne og lede borgerne gennem omstillinger initieret lokalt og 

nationalt.   

 

Et stærkt kommunestyre kan løfte nye opgaver 

Det er kommunernes tilpasningsdygtighed og evnen til at påtage sig nye 

opgaver og bruge nye arbejdsformer, der har ført til et stærkt 

kommunestyre, og gjort kommunerne til forandringsmotoren i 

velfærdssamfundet.  

 

Det ansvar og den indsats kommunerne fx har påtaget sig med 

kommunalreformen og overtagelsen af nye opgaver som det specialiserede 

socialområde, er ét eksempel på, hvordan kommunestyret mestrer nye 

opgaver. Det er ikke noget, der sker med et snuptag. Det er en mangeårig 

omstilling styringsmæssigt, organisatorisk i samspillet med de øvrige 

velfærdsopgaver og i kvalitetsudviklingen af tilbuddene. At kommunerne 

kan løfte en sådan specialiseret og kompleks opgave viser styrken i 

kommunestyret og dets centrale rolle i velfærdssamfundets udvikling.  

 

Ét andet eksempel er det ansvar kommunerne påtog sig under krisen med 

genopretningen af landets økonomi. Det er svært at forudsige, hvilke 

udfordringer, opgaver og evt. kriser, som samfundet i fremtiden står 

overfor. Men hvis kommunestyret også i fremtiden skal spille en 

fremtrædende rolle og være forandringsmotoren kræver det, at 

kommunerne er parate til at tilpasse sig, for at kunne løfte nye og 

komplekse opgaver.   

 

Det er en sådan tilpasning, kommunerne oplever aktuelt. Eksempelvis er 

omstillingen fra at stille erhvervsservice til rådighed for de lokale 
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virksomheder til nu at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik i fuld gang. 

Det kommer bl.a. til udtryk i de nye business regions. Gennem fælles 

satsninger inden for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og 

turisme samarbejder kommunerne om at gøre et område attraktivt for 

investorer, virksomheder og arbejdskraft. En mere aktiv kommunal rolle i 

vækstpolitikken betyder også, at der skal fokus på, hvordan den lokale 

velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åbningstider i dagtilbud, 

skolestruktur, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud danner fundamentet for, 

hvordan borgeren kan få hele sit liv til at hænge sammen. For nogle 

virksomheder er det afgørende, at deres medarbejdere har adgang til en 

international skole, mens andre er afhængige af sagsbehandlingstider, et 

specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, der giver særlige 

muligheder.  

 

Vækstpolitik er et nyt kerneområde i kommunerne, ligesom beskæftigelses-

opgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygtninge og integration 

og klimatilpasning tilsvarende er blevet nye kommunale kerneopgaver. De 

vil, sammen med de øvrige kommunale velfærdsopgaver, være en væsentlig 

del af det, kommunerne vil blive målt på de næste 5-10 år. Disse nyere 

opgaver er alle kendetegnet ved at være komplekse, specialiserede og ved at 

kræve tværfaglig koordinering. Derfor er det lige præcis kommunerne, der 

kan løfte disse områder. Skal borgerne og virksomhederne opleve helhed og 

sammenhæng på tværs af indsatser, er der brug for vedvarende politisk 

opmærksomhed og styring.  

 

Det er kendetegnende for disse områder, at de på forskellig vis kræver 

samarbejde på tværs af kommuner. Der er ikke én samarbejdsstruktur, der 

kan bruges på alle områder. Tværkommunalt samarbejde er ikke udtryk for, 

at kommunerne ikke gør det godt nok, men et bevis på et løsningsorienteret 

og fleksibelt kommunestyre, der er klar til at løse opgaver i fælleskab på 

tværs af kommunegrænser.  

 

Et stærkt decentralt lokaldemokrati er afhængigt af, at kommunerne i 

fællesskab kan løfte nye specialiserede opgaver som disse – også selvom det 

er en stor udfordring, og stiller nye krav til den politiske ledelsesopgave, 

forvaltningen og kompetenceudviklingen i kommunerne.  

 

Lokal tilpasning til nationale mål er afgørende 

I de senere år har kommunerne gennemgået en intens reformperiode med 

omstilling af store dele af velfærdssamfundet. Alt tyder på, at denne 

reformperiode ikke er slut. Mange af reformerne indeholder nationale mål, 

der ikke bare sætter retningen men også niveauet for den lokale velfærd i 

hele landet. Ét eksempel er folkeskolereformen, hvor der er formuleret tre 

fælles mål for alle folkeskoler i landet med tilhørende opfølgnings-
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procedure. Mulighederne for at udvikle et skolevæsen med grundlæggende 

forskelle på, hvad eleverne lærer, findes således ikke mere.  

 

Tolerancen i befolkningen, medierne og i Folketinget for store forskelle i 

kernevelfærden er blevet mindre. Regering og Folketing beslutter i stigende 

grad nationale mål på velfærdsområderne, og går langt tættere på 

implementeringen af målene end tidligere. Det er en ny præmis. Bag den 

udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Danmark, men 

velfærdsharmoniseringen er et klart opmærksomhedspunkt for udviklingen 

af fremtidens kommunestyre. 

 

Det er helt afgørende, at kommunerne tager afsæt i de forskellige 

forudsætninger, de har i forhold til økonomi, geografi, demografi og 

rekrutteringsmuligheder. Der skal sættes lokale mål og findes lokale veje, 

når de nationale mål skal implementeres. Nationale mål må ikke betragtes 

som et IKEA-skab, som kommunalpolitikere og forvaltning blot skal samle 

efter korrekt anvisning. Målene kan kun opnås, hvis de tilpasses lokale 

forhold og visioner i samspil med borgerne. Den grundlæggende omstilling 

af velfærdssamfundet kommer ikke oppefra. Det er i lokalsamfundene, at 

fremtidens velfærdssamfund er i støbeskeen, og der er massevis af 

eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret lokalt.  

 

Fremtidens kommuner er velfærdssamfundets udviklingskraft 

De opgaver kommunerne løfter er med til at sætte rammerne for borgernes 

hverdag. Det gælder dagtilbud, folkeskole, ældrepleje m.v. Sikker drift er 

altafgørende for borgerne. Det betyder, at der er mange øjne på 

kommunerne, når de implementerer reformer som Folkeskolereformen, 

overtager opgaver som det specialiserede socialområde m.v. Udvikling og 

omstilling skal ske næsten uden, at borgerne kan mærke omstillings-

processen. Men kommunerne skal ikke desto mindre hele tiden udvikle 

opgaveløsningen.  

    

Innovation er decentral i sin natur. Det skal kommunerne bruge aktivt til at 

nytænke, udvikle sig, inddrage lokale aktører og finde nye løsninger. Det 

giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne. 

Udviklingskraften og det at man selv kan finde løsninger lokalt, er med til at 

begrunde kommunerne og kommunernes råderum. Mange problem-

stillinger kan kun løses ved at se ”ud af” kommunen, for mange borgere har 

ideer til, hvordan deres lokal samfund skal udvikle sig, og har energi til at 

føre det ud i livet.  

 

Udviklingskraften forpligter også. Kommunalbestyrelserne har et betydeligt 

ansvar for sektorens udvikling og for at lære af hinanden på tværs af 

kommunerne. Det kræver øget fokus på at indsamle og dele data og 
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benchemarke data vedrørende indsatser og effekter. Og det kræver, at man 

også ser på styringen og effektiviseringsmuligheder både i den enkelte 

kommune og på tværs af kommuner.  Der vil være en klar forventning om, 

at kommunal-bestyrelserne påtager sig ansvaret for kommunens resultater - 

både når det går godt og mindre godt – og for at disse resultater nås så 

effektivt som muligt.  

 

Kernen i den kommunalpolitiske ledelsesopgave 

Det er kommunalpolitikerne, der har ansvaret for at prioritere, styre og 

udvikle kommunen og den lokale velfærd. Det politiske lederskab kan ikke 

sættes på formel. Politikerrollen er personafhængig, og politikerne vælger 

selv, hvordan de vil udfolde det politiske lederskab.  

 

En vigtig del af et stærkt lokaldemokrati er, at borgerne har mulighed for at 

engagere sig. De senere års kommunalpolitiske beslutninger har handlet om 

prioriteringer og omstillinger af den lokale velfærd, der markant påvirker 

borgernes hverdag. Her har det været en vigtig politisk opgave at mobilisere 

borgerne og skabe opbakning til forandringerne.  

 

Skal tillid og opbakning til værdien af politiske beslutninger tæt på borgerne 

fastholdes, er det afgørende at gentænke, hvordan man tilrettelægger de 

politiske beslutningsprocesser og inddrager borgerne. Rigtig mange borgere 

har ideer til, hvordan deres lokalsamfund kan udvikle sig. Kommunen skal 

hjælpe med til at ideerne realiseres, uden at kommunen nødvendigvis 

overtager ansvaret selv.  

 

Der tegner sig i disse år et nyt borgerideal. Borgerne tænkes i højere grad 

”med ind” i opgaveløsningen som medproducenter og aktive medborgere. 

Borgerne ses som eksperter i eget liv, hvis egne ressourcer skal bringes i 

spil, både når de skal have hjælp fra kommunen, og når fællesskabet står 

overfor nye udfordringer.  

 

En grundlæggende forudsætning for at borgerne kan følge med i 

kommunalbestyrelsens arbejde er, at udfordringerne kommunen står over 

for tegnes tydeligt op, og at der er sammenhæng mellem kommunens 

udfordringer og de konkrete sager, kommunalbestyrelsen behandler.  

 

Kommunalpolitik kræver indsigt i maskinrummet 

Det er det repræsentative lokaldemokrati – kommunalbestyrelserne - der er 

omdrejningspunktet i kommunestyret. Kommunalbestyrelsen er en ”politisk 

kampplads”, hvor forskellige holdninger og interesser brydes om at finde 

den rette retning og de rette prioriteringer. Det sikrer demokratisk 

forankring af de lokalpolitiske beslutninger. Kommunalbestyrelsen er ikke 

kun en bestyrelse men en politisk ledelse. Kommunalpolitikerne skal være 
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så tæt på ”maskinrummet”, at de får et indblik i de faglige og styrings-

mæssige dilemmaer og diskussioner og kan afveje de forskellige hensyn.  

Politik og drift kan derfor ikke skarpt adskilles.  

 

Kommunalpolitikerne må ikke blive løsrevet fra forvaltningen og 

institutionerne. For at de kan varetage det politiske lederskab på vegne af 

borgerne, er det vigtigt, at kommunalpolitikerne får indsigt i relevant og 

konkret viden om institutioner og fagområder. Eksempelvis skal data om 

det samlede skolevæsen suppleres med indsigt i inklusionsarbejdet, 

sygefraværet og kvaliteten i læringen på den enkelte skole. Først når 

indsatsen på den enkelte institution kobles med kommunens samlede 

skolepolitik, er der grundlag for at beslutte om kommunalbestyrelsen skal 

justere retningen på skoleområdet som helhed eller igangsætte en indsats på 

specifikke skoler.  

 

Nye retninger for det politiske lederskab 

Den politiske ledelsesopgave må nødvendigvis ændre sig over tid, idet den 

formes af de samfundsmæssige udfordringer og af politikerne selv. Kernen i 

det kommunalpolitiske arbejde har hidtil primært handlet om at styre og 

udvikle den lokale velfærd. I fremtiden vil den politiske ledelsesopgave være 

større end det.  

 

Kommunalpolitikerne skal også lede borgerne 

Politik handler om at formulere holdninger til samfundsmæssige 

problemstillinger, og om at finde vejene til at føre dem ud i  livet. 

Traditionelt er vejen for at få politiske mål realiseret gået igennem 

kommunens organisation og opgaveløsning. I dag er det ikke tilstrækkeligt. 

Politisk ledelse handler i dag også at påvirke borgernes holdninger og 

adfærd gennem flere forskellige kanaler – medier, kampagner og nye former 

for borgerdialog. Det kan fx handle om at skabe forståelse for og 

opbakning til de omstillinger, kommunerne står overfor, afstemme 

borgernes forventninger til velfærden, og det kan handle om mere direkte at 

påvirke borgernes egen adfærd og livsstil fx om sundhed, uddannelse, 

energiforbrug, stemme ved valg m.v.  

 

Den lokale identitet skal udvikles strategisk 

Det er vigtigere end nogensinde, at kommunerne har en klar identitet. Det 

er en væsentlig forudsætning, når kommunen skal indgå i samarbejder med 

andre kommuner om vækst og udviklingsdagsordenen. Ikke alle kommuner 

kan gå samme vej. Men alle kommuner skal udnytte de forskellige 

muligheder, de 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 

befolkningssammensætning, virksomhedsstruktur, fordelingspolitik mellem 
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land og by, og om arbejdsdelingen i den omegn kommunen er en del af. 

Det er en vigtig kommunalpolitisk ledelsesopgave at træffe klare strategiske 

valg om, hvilken retning kommunen skal bevæge sig, og hvilken rolle den 

kan og vil udfylde.  

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal lede processen med at identificere 

potentialer og udvikle den lokale identitet. Men kommunalbestyrelsen kan 

ikke gøre det alene. Det er beslutninger, som både politikere, borgere, 

virksomheder og civilsamfund skal kunne identificere sig med, og det er en 

forudsætning, at alle kræfter i kommunen trækker i samme retning. 

 

Fremtidens udfordringer kræver samarbejde med mange aktører 

Skal kommunerne spille en afgørende rolle i vækst-, beskæftigelses-, 

uddannelses- og sundhedspolitikken kræver det, at kommunen åbner sig og 

samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse og uddannelsesinstitutioner 

samt i tværkommunale samarbejder. Det er en vigtig del af det politiske 

lederskab at bringe de rette aktører sammen. Ved at gå sammen med andre 

fås et bredere billede af udfordringerne og løsningsmulighederne.  

 

Nye strukturer og samarbejder skal ikke bare tilpasses de enkelte opgaver, 

men skal også sikre effektive og gennemsigtige organisationsformer med 

demokratisk legitimitet.  
  



 

 

 10 

Visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre kunne være: 

 

Beslutninger skal træffes, så tæt på borgerne som muligt .  

 

Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet. 

 

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

som lokalsamfund.  

 

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

opgaverne bedst løses tæt på borgerne. 

 

Vækstpolitik er i fremtidens kommunestyre en hjørnesten på lige fod med velfærdspolitik.   

 

Fremtidens kommuner er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, hvor 

kommunerne implementerer reformer og nationale mål og har et politisk råderum til at 

tilpasse målsætningerne til lokale forhold.  

 

Fremtidens kommuner går forskellige veje og udvikler hver sin identitet.  

 

Fremtidens kommune er åben og synlig i sin omverden og samler aktører i og uden for 

kommunen, når der skal findes svar på nye udfordringer.  

 

Kommunerne er gennemsigtige – resultaterne er synlige – og de ser sig selv som en del af et 

samlet kommunestyre, hvor viden, data, resultater deles, benchmarkes og bruges til at 

skabe bedre resultater lokalt og i fællesskab. 

 



3.3 Godkendelse regional væksthusaftale 2016



 

 

 12. november 2015 

 

 

 

 

       

       

Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 

 

Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er 

enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 

2016, og skal ses som en del af samarbejdet omkring Greater Copenhagen. 

 

1. Indledning 

Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene, og der er netop 

indgået en ny rammeaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for 

2016-2020. De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og Økonomi - og 

Erhvervsministeriet, for at øge væksten blandt startups og SMVer i Danmark. Det er en del af 

aftalegrundlaget, at væksthusene bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en 

række praktiske forhold som f.eks. resultatmål og it-systemer er fælles, men også at de skal 

understøtte business regions. Regionerne og kommunerne i Østdanmark og Skåne er gået 

sammen i Greater Copenhagen om at skabe vækst og udvikling ved at tiltrække talent og 

investeringer. Greater Copenhagen er ved at tage fart og form, og står nu over for den 

udfordring, at blive godt forankret. Hvis det skal lykkes at skabe en stærk platform for vækst og 

tiltrækning af investeringer, så skal det eksisterende erhvervsliv udvikles og være i vækst. Her 

er Væksthusene et vigtigt redskab, hvor den samlede opgave understøtter Greater 

Copenhagen.  

Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland indgår altså både i et nationalt 

fællesskab med de 5 væksthuse, som led i en statslig strategi, og i et regionalt fællesskab, som 

led i arbejdet med at udvikle Greater Copenhagens erhvervsliv sammen med kommunerne, de 

lokale erhvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud. Region Hovedstaden og Region 

Sjælland omfatter tilsammen 46 kommuner, og det er afgørende, at Væksthusenes ydelser 

kommer bredt ud i regionen. Når Region Skåne og de skånske kommuner formelt er indtrådt i 

samarbejdet vil Væksthusene afsøge potentielle samarbejdspartnere, som ligner Væksthusene.  

 

2. Baggrund 

Denne aftale er via KKR Hovedstaden og KKR Sjælland indgået mellem de 29 kommuner i 

Region Hovedstaden, de 17 kommuner i Region Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og 

Væksthus Sjælland i november 2015. Aftalen er etårig og skal revideres igen i 2016. 

Indholdet i aftalen bygger på, at Væksthusene understøtter vækst og udvikling i startups og 

SMVer. De regionale mål skal udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et 

sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem, med fokus på internationalisering. I 

perioden 2016-2020 er der fokus på 3 strategiske indsatsområder, som understøtter Greater 

Copenhagen:  

 Et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

 Bedre adgang til kapital   

 Analysesamarbejde 
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Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervs- og 

Vækstministeriet jf. bilag 1., som er ens for alle 5 Væksthuse. Aftalen for 2016 viderefører de 

styrende principper fra Væksthusaftalen i 2015. I aftalen forpligtes Væksthusene til at vejlede 

4.000 virksomheder, heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning – for 

Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland udgør andelen 45,9 %. Der stilles også 

krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, 

flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder har i gennemsnit en mervækst på 5-

8 % point ift. en tilsvarende gruppe af virksomheder, som ikke har benyttet Væksthusene. Det 

har i hele landet resulteret i både nye jobs og mere omsætning for de virksomheder, som har 

fået et vækstforløb i 2013.  

 

3. Erhvervsservice i Greater Copenhagen 

En af ambitionerne med Greater Copenhagen er at skabe et sammenhængende og 

internationalt førende erhvervsservicetilbud til virksomhederne: 

 Hvor brugerne oplever et sammenhængende, kundeorienteret og fleksibelt system, 

hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner  

 Som klæder virksomhederne på til internationalisering med øget eksport til følge 

 Som skaber et godt grundlag for iværksættere så overlevelsesraten øges  

 Som udvikler iværksætterkulturen så vi får flere succesrige og hurtigt voksende 

virksomheder  

Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionen, og indgår i et 

enstrenget system, hvor væksthusene sammen med kommunerne og øvrige relevante parter 

varetager den samlede erhvervsservice i en klar arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er 

beskrevet som: ”At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder til at 

udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige tilbud”. Væksthusenes primære 

opgave er vækstkortlægninger til virksomheder med ambitioner for at sikre, at de udnytter deres 

fulde potentiale og skaber vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport. 

Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene er en central 

samarbejdspartner for både den lokale erhvervsservice, de private rådgivere, vidensinstitutioner 

og andre erhvervsfremmetilbud. Væksthusene er erhvervsdrivende fonde, hvor grundkapitalen 

er indskudt af kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og kommunerne i Region 

Hovedstaden og Væksthusene har en særlig forpligtelse til at få det samlede 

erhvervsservicesystem til at fungere. Væksthusene varetager opgaven som knudepunkt, hvor 

Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der 

styrker Vækstkulturen og væksten hos virksomhederne. 

For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og internationalt førende 

erhvervsfremmesystem har Væksthusene følgende indsatser i 2016:  

 

 Fokus på Vækstlaget med deling af Væksthusenes ressourcer på tværs af regionerne, 

så virksomhederne får de mest relevante tilbud og den konsulent med de mest 

relevante kompetencer   

 Samarbejde om Væksthusenes udviklingsprojekter og andre tilbud om 

internationalisering og herigennem øge antallet af virksomheder med eksport 

 Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet og herigennem bl.a. opnå klarere 

rollefordeling og øget samspil mellem systemets aktører 

 Samarbejde med kommunerne om udvikling og udrulning af et fælles og ensartet tilbud 

til iværksættere 

 Matchmaking mellem potentielle udenlandske investorer og virksomheder  

 Koordinering og samtænkning af analysegrundlaget for Greater Copenhagen 
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Et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

Mål 1: Fokus på Vækstlaget 

 

Væksthusene har fokus på at øge kundeandelen i vækstlaget, dvs. virksomheder med et særligt 

højt vækstpotentiale samt at tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale. Det stiller bl.a. 

krav til vækstkonsulenternes kompetencer og branchekendskab. For at sikre virksomhederne 

de mest relevante kompetencer på tværs af Væksthusenes medarbejdere vil Væksthusene 

gøre følgende: 

 Kortlægge medarbejdernes kompetencer og branchekendskab 

 Gennemføre min.10 vækstkortlægninger sammen, for at give medarbejderne indsigt i 

hinandens kompetencer 

 I mindst 10 tilfælde tilbydes virksomhederne en supplerende konsulent med specifikke 

kompetencer som kommer fra et andet Væksthus, hvor det er relevant   

 Screene samtlige kunder og herigennem sætte det rigtige konsulenthold til 

virksomheden. Det er målet at mindst 40 % af kunderne har min. 5 ansatte og min. 20 

% af kunderne har min. 10 ansatte  

Målet opgøres den 31. december 2016 via Væksthusenes CRM system og dokumentation af 

kompetencekortlægning. 

 

Mål 2: Internationalisering 

 

Væksthusenes har fokus på at øge antallet af kunder, der arbejder med internationalisering. 

Væksthusene tilbyder en række aktiviteter som klæder virksomhederne på til internationalt 

samarbejde og eksport og begge Væksthuse har fået støtte fra de respektive regioner til 

Internationaliseringsprojekter. Væksthusene vil koordinere og gennemføre projektaktiviteter 

sammen, således at regionernes virksomheder kan deltage, hvor det passer bedst.  

 Min 25 % af kunderne arbejder med internationalisering 

 I 2016 udrulles en koordineret plan for projektaktiviteterne, hvor de specifikke mål er 

defineret. Målet er at kunne tilbyde virksomhederne en højere frekvens i tilbuddene 

(baseret på erfaringerne fra Vækst via Ledelse) og samtidig kunne tilbyde mere 

specialiserede produkter med udgangspunkt i en større kritisk masse. Det kan f.eks. 

være på en udvalgt geografi eller sektor.  

Målet opgøres den 31. december 2016 via. Væksthusenes CRM system.  

 

Mål 3: Kompetenceudvikling  

 

Som en del af knudepunktsopgaven har Væksthusene løbende tilbudt kompetenceudvikling og 

videndeling primært til den kommunale erhvervsservice. Knudepunktsopgaven vil løbende blive 

udviklet og i 2016 er fokus på kompetenceløft. I 2016 vil Væksthusene sammen tilbyde 

følgende: 

 2-dages grundkursus om erhvervsfremme. Dag 1 sætter fokus på ”Lær at forstå og 

bruge andre erhvervsfremmeaktører” og dag 2 sætter fokus på ”Værktøjskassen – 

metoder og teknikker i vejledningen af virksomhederne”  

 2 kurser af ½ dags varighed om specifikke emner fx tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft eller fx finansieringsmuligheder, ulemper, fordele og krav ved forskellige 

finansieringsformer  

 Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU) tilbydes til kommunerne i de to regioner. 

VKU er udviklet i samarbejde med en række kommuner i Region Sjælland, og retter sig 

mod medarbejdere i erhvervsservice og kommunale medarbejdere med stor 
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virksomhedskontakt f.eks. jobcentrene. Uddannelsen er ECTS godkendt. De første 

forløb udbydes i februar 2016 

Væksthusenes udvikler og faciliterer kurserne. Indholdet leveres af Væksthuset og eksterne 

samarbejdspartnere og rådgivere. Kurserne er åbne for deltagelse fra en bred deltagerkreds. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, som har til opgave at 

udforme mål med og indhold på kurserne. Det er målet, at alle kurser gennemføres og at der 

deltager repræsentanter fra min. 80 % af kommunerne i Greater Copenhagen. 

Virksomhedskonsulentuddannelsen udbydes af en uddannelsesinstitution og er uden for 

Væksthusenes direkte aktivitet. 

Målet opgøres 31. december 2016 via Væksthusenes tilmeldingssystemer. 

 

Mål 4: Fælles og ensartet tilbud til iværksættere 

 

Væksthus Sjælland har siden 2010 arbejdet med etableringen af vækstfabrikker i Region 

Sjælland, finansieret af EU´s Regionalfond og regionens kommuner. Vækstfabrikkerne er 

katalysator for iværksætteri i Region Sjælland, og det er målet at fastholde konceptet i Region 

Sjælland. I 2014 blev Vækstfabrikken Lydens Hus etableret i et samarbejde med bl.a. Væksthus 

Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Københavns Kommune, og der arbejdes på at 

etablere flere Vækstfabrikker i Region Hovedstaden under hensyntagen til, at der er et stærkt 

privat marked i København.  

Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden og 

økonomisk støttet af Vækstforum Hovedstaden etableret Hovedstadens Iværksætterprogram 

HIP. HIP er et differentieret tilbud til Iværksættere om kompetenceløft med det mål at 

understøtte overlevelse og vækst. I 2016 rulles tilbuddet ud i hele Region Hovedstaden og der 

arbejdes på at etablere tilbuddet i Region Sjælland.  

I 2016 vil Væksthusene arbejde med følgende indsatser: 

 I samarbejde med Københavns Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en 

Vækstfabrik med fokus på fødevarer 

 I samarbejde med Albertslund Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en 

Vækstfabrik med fokus på lys 

 I et samarbejde mellem Væksthusene tilbydes HIP konceptet til iværksættere i Region 

Sjælland og udvalgte workshops gennemføres som test på Vækstfabrikkerne i Region 

Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice 

Målet opgøres den 31. december 2016 via rapportering fra Væksthusene.  

 

Bedre adgang til kapital  

  

Mål 5: Matchmaking 

 

En af de største udfordringer for at skabe vækst er adgangen til kapital. Copenhagen Capacity 

har i gang sat en indsats for at tiltrække udenlandsk investeringskapital til startups og SMVer. 

Væksthusene vil bidrage hertil med to aktiviteter: 

 Udvikle og udbrede den fælles fortælling i Greater Copenhagen om det attraktive og 

interessante Startup miljø, som er i Greater Copenhagen 

 Screene og udvælge virksomheder i forbindelse med potentielle udenlandske 

investeringer, og arbejde med udvikling af investorpræsentationer, matchmaking 

gennem fx pitch-events og 1:1 møder. Antallet afhænger af Copenhagen Capacitys 

indsats med at tiltrække kapitalpartnere 
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 I 2016 afholdes der et større event, hvor virksomheder fra de to regioner møder 

interessante udenlandske investorer. Virksomheder og udenlandske investorer fra 

udvalgte markeder deltager. Eventen afholdes i samarbejde mellem de to Væksthuse 

og Copenhagen Capacity. 

Målet opgøres den 31. december 2016 i form af en oversigt over konkrete aktiviteter med 

Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland. 

 

Analysesamarbejde 

 

Mål 6: Analyser 

 

Væksthus Sjælland udarbejder løbende analyser som viser tendenser og vilkår for 

virksomhederne med at skabe vækst og bidrager til at styrke vidensgrundlaget i kommunerne 

og regionen. Indsatsen er finansieret af Region Sjælland. Region Hovedstaden har igangsat 

Vækstbarometeret, som tager temperaturen på regionens virksomheder.  

For at understøtte Greater Copenhagen vil Væksthusene i 2016 arbejde for, at der etableres et 

mere ensartet analysegrundlag på tværs af de to regioner. Som minimum vil Væksthusene 

udarbejde en analyse for alle kommuner, som sætter fokus på vækstvilkår og tendenser. 

Analysen skal understøtte Greater Copenhagen samarbejdet fx med afdækning af 

finansieringsbehov eller afdækning af sammensætningen af vækstlaget i Greater Copenhagen, 

som afsæt for udvikling af erhvervsfremmesystemet. Temaet fastlægges i samarbejde med 

kommunerne.  

 I 2016 gennemføres en samlet analyse som omfatter alle kommuner i Greater 

Copenhagen 

Målet opgøres den 31. december 2016 i form af afrapportering og en gennemført analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Etablering af Greater Copenhagen & Skåne Committee



UDKAST: Vedtægter for The Greater Copenhagen & Skåne Committee  
 
§ 1 Den overordnede målsætning med The Greater Copenhagen & Skåne Committee  
1. The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en politisk komité for kommunale og regionale 
myndigheder i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Hovedstaden består af Region Hovedstaden og 29 
kommuner. Sjælland består af Region Sjælland og 17 kommuner. Skåne består af Region Skåne og 33 
kommuner.  
 
§ 2 Formål  
1. Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse.  
2. Komitéen skal:  

• Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”.  
• Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur.  
• Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter.  
• Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder understøtte et sammenhæn-

gende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der 
vurderes at være barrierer for vækst.  

• Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.  
 
§ 3 Medlemmer og basistjenester  
1. The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en medlemsorganisation for kommuner og regio-
ner i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Som medlem af komitéen forpligter kommuner og regioner sig 
til at engagere sig i samarbejdet og får gavn af The Greater Copenhagen & Skåne Committees basis-
tjenester, jf. § 9.  
2. Det besluttende organ i The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en bestyrelse bestående 
af politiske repræsentanter fra hver side af sundet, jf. § 4.  
 
§ 4 The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse  
1. The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse består af 18 folkevalgte politikere, hvor-
af 9 medlemmer udpeges fra regionerne og kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlem-
mer fra regionen og kommunerne i Skåne.  
2. Bestyrelsen kan invitere eksterne parter som observatører uden stemmeret. Det kan eksempelvis 
være repræsentanter for virksomheder, erhvervsfremmeaktører, klyngeorganisationer og vidensin-
stitutioner.  
3. Møderne er ikke offentlige.  
4. Såfremt ikke alle kommunerne i en region indgår i samarbejdet reduceres antallet af bestyrelses-
poster i henhold til politisk aftale herom (evt. henvisning til forståelsespapiret).  
5. Der vælges ikke suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.  
6. Bestyrelsen godkender overordnet handlingsplan, årsberetning, regnskab, budget og vedtægter.  
7. Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmer-
ne lige, er formandens stemme afgørende.  
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, er til stede.  
9. Bestyrelsen indkaldes mindst fire gange årligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for møder-
ne skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på be-
styrelsens møder, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Hvis 1/2 af 
medlemmerne i bestyrelsen forlanger det, skal formanden straks indkalde til ekstraordinært møde 
med det ovenfor anførte varsel.  
10. Bestyrelsens beslutninger indføres under møderne i et beslutningsreferat. Formanden tilkendegi-
ver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslut-
ningsprotokollen. Referatet godkendes af formanden og fremsendes til bestyrelsen.  



11. De politiske beslutninger og indsatser er bundet op på de enkelte organisationers aktiviteter via 
styregruppen med deltagere på direktørniveau, jf. § 7.  
 
§ 5 Formandskab  
1. Formandskabet består af tre personer – en formand og to næstformænd der udpeges af de tre 
regionale geografier for 1 år ad gangen. Der er aftalt en model for rotation af formandsposten, der 
tager højde for tilslutningen til samarbejdet i den enkelte geografi (henvisning til forståelsespapir).  
2. Formandskabet sammensættes af både kommunale og regionale repræsentanter, således at 
mindst en af næstformændene vælges blandt de kommunale bestyrelsesmedlemmer, i perioder med 
en regional bestyrelsesformand og mindst en blandt de regionale repræsentanter i perioder med en 
kommunal bestyrelsesformand.  
3. Formandskabet repræsenterer bestyrelsen mellem møderne.  
4. Formandskabet forbereder dagsordenen til bestyrelsesmøderne i dialog med formanden for styre-
gruppen.  
 
§ 6 Politiske arbejdsgrupper  
1. Bestyrelsen for the Greater Copenhagen & Skåne Committee kan efter behov nedsætte politiske 
arbejdsgrupper til at løse specifikke, afgrænsede opgaver.  
2. Ved nedsættelsen af en politisk arbejdsgruppe besluttes samtidig, hvor lang tid arbejdsgruppen 
skal fungere.  
3. De politiske arbejdsgrupper har indstillingsret til bestyrelsen.  
 
§ 7 The Greater Copenhagen & Skåne Committees administrative styregruppe og koordinations-
gruppe  
1. Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes af en administrativ styre-
gruppe, der sikrer, at medlemsorganisationerne eksekverer de beslutninger, som bestyrelsen træffer.  
2. Styregruppen består af embedsmænd på direktørniveau, som svarer til repræsentationen i besty-
relsen.  
3. Styregruppen udpeger en formand og en næstformand for den administrative styregruppe. For-
mandens opgave er at sikre koordinering med formandskabet og at sikre styregruppens eksekvering 
af bestyrelsens beslutninger.  
4. Styregruppeformandens organisation skal levere mindst fire årsværk til at lede koordinationsgrup-
pen, jf. stk. 5.  
5. Betjeningen af styregruppen sker i en tværgående koordinationsgruppe med embedsmænd fra de 
organisationer, som er repræsenteret i bestyrelsen. Organisationerne skal hver stille med mindst 1 
repræsentant til koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen mødes som minimum én gang om 
måneden.  
 
§ 8 The Greater Copenhagen & Skåne Committees sekretariat  
1. Sekretariatet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee har til opgave at håndtere det prak-
tiske omkring komitéens møder, afholdelse af mindst én konference årligt samt økonomistyring af 
komitéens midler mv.  
2. The Greater Copenhagen & Skåne Committees sekretariat består af en sekretariatsleder og få 
medarbejdere.  
3. Styregruppen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af en sekretariatsleder samt sekre-
tariatslederens nærmere ansættelsesvilkår. Beslutning om ansættelse, afskedigelse og ansættelses-
vilkår i øvrigt for sekretariatet træffes af sekretariatslederen.  
 
§ 9 Årlig handlingsplan for The Greater Copenhagen & Skåne Committee  
1. Bestyrelsen vedtager årligt en handlingsplan for arbejdet i The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee, der udpeger hvilke strategiske målsætninger og ønskede resultater, der forfølges. Hand-
lingsplanen skal sikre, at arbejdet i komitéen er fokuseret på at skabe vækst og arbejdspladser i Skå-



ne, Hovedstaden og Sjælland. Af handlingsplanen skal det fremgå, hvilke basistjenester organisatio-
nen stiller til rådighed for sine medlemmer.  
2. Handlingsplan og beretning forelægges medlemsorganisationerne på et årligt topmøde.  
 
§ 10 Finansiering  
1. Medlemmerne finansierer komitéens drift ved bidrag. Medlemsbidraget betales forud for hvert 
regnskabsår og forfalder til betaling senest ved udgangen af januar måned i budgetåret. Betalings-
forpligtelsen for det enkelte regnskabsår består uanset udmeldelse i løbet af året.  
2. Udgifterne deles lige mellem regioner og kommuner i Skåne på den ene side, og Hovedstaden og 
Sjælland på den anden side. Den videre fordeling mellem de tre regionale geografier sker efter aftale 
mellem de respektive parter.  
3. Til indsatsområder og initiativer kan der ansøges om yderligere bevillinger eller bidrag fra med-
lemmerne, andre interessenter, fonde, offentlige myndigheder mv.  
 
§ 11 Regnskab og budget  
1. Sekretariatet forbereder sammen med koordinationsgruppen overordnet budget samt kontingent 
(medlemsbidrag) til fremlæggelse for beslutning i The Greater Copenhagen & Skåne Committee i maj 
måned. Budgettet understøtter bestyrelsens årlige handlingsplan. Det af komiteen godkendte budget 
fremsendes til finansieringsparterne.  
2. Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges det reviderede regnskab for det 
forgangne år for komiteen. Regnskabet sendes derefter til finansieringsparternes godkendelse, jf. § 
12.  
 
§ 12 Driftsudgifter mv.  
1. The Greater Copenhagen & Skåne Committee finansierer driften af sekretariatet, herunder husle-
je. Desuden finansieres basistjenesterne, evt. med frivillige bidrag fra medlemsorganisationer og 
andre organisationer og fora – eks. vækstfora og Interreg – ligesom bestyrelsen kan vælge at anven-
de frie midler til at udmønte vedtagne strategiske indsatser.  
2. Udgifter til diæter, ophold, transport ol. for medlemmer af komiteen og komiteens bestyrelse, 
styregruppe og sekretariat afholdes af medlemsorganisationerne selv.  
 
§ 13 Revision  
Komiteen udpeger hvert år en ekstern revisor og suppleant for denne.  
 
§ 14 Vedtægtsændringer  
Ændringer af The Greater Copenhagen & Skåne Committees vedtægter kræver beslutning i to på 
hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  
 
§ 15 Opløsning  
1. Opløsning af The Greater Copenhagen & Skåne Committee kræver beslutning i to på hinanden 
følgende møder i komiteen med et flertal på 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  
2. Ved opløsning af The Greater Copenhagen & Skåne Committee fordeles overskud eller underskud 
mellem finansieringsparterne, jf § 12, i forhold til deres bidrag det pågældende år.  
 
§ 16 Udtrædelse  
Et medlem af The Greater Copenhagen & Skåne Committee kan udtræde af samarbejdet med et 
halvt års varsel.  
 
§ 17 Nye medlemmer i Greater Copenhagen & Skåne Committee  
Optagelse af nye medlemmer i Greater Copenhagen & Skåne Committee kan ske efter godkendelse i 
bestyrelsen. 
 



§ 18 Ikrafttræden  
Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2016. 



3.4 Etablering af Greater Copenhagen & Skåne Committee



Politisk forståelse mellem parterne bag Greater Copen-
hagen & Skåne Committee 
 
 
The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en politisk komité for kommunale og regio-
nale myndigheder i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Formålet for organisationen Greater 
Copenhagen & Skåne Committee er at øge væksten og beskæftigelsen i den fælles metropol-
region.  
 
Udgangspunktet og ambitionen er, at alle tre regioner og 79 kommuner i den fælles region 
deltager i samarbejdet, og der er tale om et ligeværdigt samarbejde mellem de tre regionale 
geografier med fokus på fælles styrkepositioner.  
 
Greater Copenhagen & Skåne Committee etableres gennem en omdannelse af Øresundsko-
miteen, idet der er behov for en mere beslutningsdygtig komite med større fokus på vækst og 
beskæftigelse. Mens alle kommuner på dansk side har været medlem af Øresundskomiteen via 
kommunekontaktrådene har dette ikke været tilfældet i Skåne, hvor alene regionen og de 
større kommuner har været repræsenteret. Der er derfor fælles politisk enighed om en model, 
der tager højde for, at det i begyndelsen ikke nødvendigvis er alle kommunerne, der indgår i 
samarbejdet. Nedenfor beskrives en model for fordeling af bestyrelsesposter, formandskab 
mv, som der er politisk enighed om blandt parterne:  
 
Antallet af bestyrelsesposter  
Bestyrelsen er det besluttende organ. Som udgangspunkt og ved fuld indmeldelse af alle 
kommuner i regionerne består bestyrelsen af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 medlemmer 
udpeges fra regionerne og kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlemmer fra regi-
onen og kommunerne i Skåne. 
 
De enkelte geografiske regioner aftaler indbyrdes, hvordan bestyrelsesposterne skal fordeles.  
 
Fra Hovedstaden er repræsentanterne i bestyrelsen:  

1. Formanden for Region Hovedstaden  
2. Formanden for KKR Hovedstaden  
3. Næstformanden for KKR Hovedstaden  
4. Overborgmesteren i Københavns Kommune  
5.  

 
Fra Sjælland er repræsentanterne i bestyrelsen  

6. Formanden for Region Sjælland  
7. Formanden for KKR Sjælland  
8. Næstformanden for KKR Sjælland  
9.  

 
Fra Skåne er repræsentanterne i bestyrelsen:  

1. Ordførende i regionstyrelsen, Region Skåne 
2. Repræsentant fra Region Skåne 



3. Repræsentant fra Region Skåne 
4. Malmö stad 
5. Helsingborg stad 
6. Lunds kommun 
7. Kristianstads kommun 
8. Kommunförbundet Skåne 
9. En plads, som roterer mellem Hässleholm, Landskrona, Trelleborg 

 
 
 
Såfremt ikke alle kommunerne (målt efter befolkningstal) i Østdanmark eller Sydsverige ind-
går i samarbejdet, reduceres antallet af bestyrelsesposter på den relevante side af Øresund 
efter nedenstående fordelingsnøgle og jf. vedtægternes § 4, stk. 5:  
 
100-90 pct.: 9 medlemmer 
90-80 pct.: 8 medlemmer 
80-70 pct.: 7 medlemmer 
70-60 pct.: 6 medlemmer 
60-50 pct.: 5 medlemmer 
50-40 pct.: 4 medlemmer 
 
Formandskab  
Formandskabet består af tre personer – en formand og to næstformænd, der udpeges af de 
tre regionale geografier for 1 år ad gangen. Formandskabet sammensættes af både kommuna-
le og regionale repræsentanter, således at mindst en af næstformændene vælges blandt de 
kommunale bestyrelsesmedlemmer, i perioder med en regional bestyrelsesformand og mindst 
en blandt de regionale repræsentanter i perioder med en kommunal bestyrelsesformand. 
 
For at en geografi kan få plads i formandskabet forudsættes det, at mindst 50 pct. af kommu-
nerne (målt i befolkningstal) inden for regionen indgår i Greater Copenhagen & Skåne Com-
mittee.  
 
Rotation af formandskab 
Formandsposten går på skift mellem de tre regionale geografier for ét år ad gangen.  
Såfremt alle tre regioner og 79 kommuner indgår i samarbejdet er der enighed om, at rotatio-
nen sker efter nedenstående model (der er en 60/40 model), som tager højde for regions- og 
kommunalvalg i både Danmark og Sverige.  
 
• 2016 Hovedstaden 
• 2017 Skåne (kommunalvalg/regionsrådsvalg i DK) 
• 2018 Sjælland (kommunalvalg/regionsrådsvalg i Sverige) 
• 2019 Hovedstaden 
• 2020 Sjælland 
• 2021 Skåne (kommunalvalg/regionsrådsvalg i DK) 
• 2022 Hovedstaden (kommunalvalg/regionsrådsvalg i Sverige) 
• 2023 Skåne 



• 2024 Sjælland/Hovedstaden 
• 2025 Skåne (kommunalvalg/regionsrådsvalg i DK) 
 
Ellers roterer formandskabet ml. de tre geografier i efter rækkefølgen: Hovedstaden, Skåne, 
Sjælland. En forudsætning for at have formandsposten er dog, at mindst 50 pct. af kommu-
nerne (målt i befolkningstal) indgår i samarbejdet.  
 
Administrativ styregruppe:  
Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes af en administrativ 
styregruppe, der sikrer, at medlemsorganisationerne eksekverer de beslutninger, som bestyrel-
sen træffer. Styregruppen udpeger en formand, som har til opgave at sikre koordinering med 
formandskabet og at sikre styregruppens eksekvering af bestyrelsens beslutninger. 
 
Indtil andet besluttes, varetager Region Hovedstaden formandsposten i den administrative 
styregruppe og Region Skåne varetager næstformandsposten.  
 
Evaluering efter 3 år 
Arbejdet i Greater Copenhagen & Skåne Committee evalueres efter tre år (inden udgangen af 
2018). Evalueringen skal bl.a. omhandle opnåede resultater og størrelse samt sammensætning 
bestyrelse og formandskab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politisk överenskommelse mellan parterna bakom The 
Greater Copenhagen & Skåne Committee 
 
 
The Greater Copenhagen & Skåne Committee är en politisk kommitté för kommunala och 
regionala myndigheter i Skåne, Huvudstaden och Själland. Syftet med organisationen The 
Greater Copenhagen & Skåne Committee är att öka tillväxten och sysselsättningen i den ge-
mensamma storstadsregionen.  
 
Utgångspunkten och målet är att alla tre regioner och 79 kommuner i den gemensamma regi-
onen deltar i samarbetet och det handlar om ett jämlikt samarbete mellan de tre regionala 
geografiska områdena med fokus på de gemensamma styrkorna.  
 
The Greater Copenhagen och Skåne Committee skapas genom en ombildning av Öresunds-
kommittén, eftersom det finns ett behov av mer beslutskraftig kommitté med ökat fokus på 
tillväxt och sysselsättning. På den danska sidan har alla kommuner varit medlemmar i Öre-
sundskommittén via kommunkontaktråden. Detta har dock inte varit fallet i Skåne, där 
endast regionen och de större kommunerna har varit representerade. Det finns därför en po-
litisk enighet om en modell som tar hänsyn till att inte alla kommuner nödvändigtvis ingår i 
samarbetet inledningsvis. Nedan beskrivs en modell för fördelning av styrelseposter, ord-
förandeskap etc., där det finns en politisk samsyn mellan parterna:  
 
Antalet styrelseposter  
Styrelsen är beslutande organ. Som utgångspunkt och vid fullt deltagande från alla kommuner 
består styrelsen av 18 folkvalda politiker, varav 9 ledamöter utses från regionerna och kom-
munerna i Hovedstaden och Själland och 9 från regionen och kommunerna i Skåne. 
 
De enskilda geografiska regionerna kommer överens sinsemellan hur styrelseposterna skall 
fördelas.  
 
Från Huvudstaden är representanterna i styrelsen:  

1. Ordföranden för Region Hovedstaden  
2. Ordföranden för KKR Hovedstaden  
3. Vice ordföranden för KKR Hovedstaden  
4. Överborgmästaren i Köpenhamns kommun  
5.  

 
Från Själland är representanterna i styrelsen:  

6. Ordföranden för Region Själland  
7. Ordföranden för KKR Själland  
8. Vice ordföranden för KKR Själland  
9.  

 
Från Skåne är representanterna i styrelsen:  

1. Ordföranden i regionstyrelsen, Region Skåne 
2. Representant från Region Skåne 



3. Representant från Region Skåne 
4. Malmö stad 
5. Helsingborg stad 
6. Lunds kommun 
7. Kristianstads kommun 
8. Kommunförbundet Skåne 
9. En plats som roterar mellan Hässleholm, Landskrona, Trelleborg 

 
 
Om inte alla kommuner (mätt efter befolkningsmängd) i östra Danmark eller södra Sverige 
ingår i samarbetet, minskas antalet styrelseposter på den aktuella sidan av Öresund på följan-
de sätt (se även stadgarna § 4, punkt. 5):  
 
100-90 procent: 9 medlemmar 
90-80 procent: 8 medlemmar 
80-70 procent: 7 medlemmar 
70-60 procent: 6 medlemmar 
60-50 procent: 5 medlemmar 
50-40 procent: 4 medlemmar 
 
Ordförandeskap  
Ordförandeskapet består av tre personer – en ordförande och två vice ordföranden som utses 
av de tre regionala geografiska områdena för 1 år åt gången. Ordförandeskapet består av både 
kommunala och regionala företrädare, så att åtminstone en av de två vice ordförande väljs 
bland kommunala styrelseledamöter, under perioder med en regional styrelses ordförande 
och åtminstone en av de regionala representanterna under perioder av en kommunal styrelses 
ordförande. 
 
För att ett geografiskt område ska få del av ordförandeskapet, är det en förutsättning att 
minst 50 procent av kommunerna (mätt i befolkningsmängd) i regionen ingår i The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee.  
 
Rotation av ordförandeskap 
Ordförandeposten växlas mellan de tre regionala geografiska områdena för ett år i taget.  
Om alla tre regioner och 79 kommuner ingår i samarbetet finns det enighet om att rotationen 
sker enligt nedanstående modell (det är en 60/40-modell), som tar hänsyn till regional- och 
kommunalval i både Danmark och Sverige.  
 
• 2016 Hovedstaden 
• 2017 Skåne (kommunalval/regionsrådsval i Danmark) 
• 2018 Själland (kommunalval/regionsrådsval i Sverige) 
• 2019 Hovedstaden 
• 2020 Själland 
• 2021 Skåne (kommunalval/regionsrådsval i Danmark) 
• 2022 Hovedstaden (kommunalval/regionsrådsval i Sverige) 
• 2023 Skåne 



• 2024 Själland/Hovedstaden 
• 2025 Skåne (kommunalval/regionsrådsval i Danmark) 
 
Annars växlar ordförandeskapet mellan de tre geografiska områden i följande ordning: Ho-
vedstaden, Skåne, Själland. En förutsättning för att ha ordförandeskapet är dock att minst 50 
procent av kommunerna (mätt i befolkningsmängd) ingår i samarbetet.  
 
Administrativ styrgrupp:  
Styrelsen för The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjänas av en administrativ styr-
grupp som säkerställer att medlemsorganisationerna verkställer de beslut som styrelsen fattar. 
Styrgruppen utser en ordförande som har till uppgift att säkerställa samordning med ord-
förandeskapet och se till att styrgruppen verkställer styrelsens beslut. 
 
Fram till dess något annat beslutas, har Region Hovedstaden ordförandeskapet i den admini-
strativa styrgruppen och Region Skåne har vice-ordförandeskapet.  
 
Utvärdering efter 3 år 
Arbetet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee ska utvärderas efter tre år (innan 
utgången av 2018). Utvärderingen ska bland annat handla om uppnådda resultat och storlek 
samt sammansättning av styrelsen och ordförandeskapet.  
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RESUMÉ 
Resuméet opsummerer konklusionerne fra hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens 

centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fra november 2014. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger vurderes det, at 212 børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse i alderen 0-17 år1 er bosat i hovedstadsregionen, hvilket svarer til 0,1 procent af det 

samlede antal børn og unge i regionen. Flertallet af de 212 børn og unge er i den undervisningspligtige 

alder, og 60 procent har sammensatte vanskeligheder, dvs. vanskeligheder ud over synsnedsættelsen. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen anvender fortrinsvis en afgrænset gruppe af højt specialiserede 

tilbud til målgruppen på tre kommunale tilbud inden for hovedstadsregionen og tre regionale tilbud i 

henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.  

 

Der er forskel på, hvilke tilbud kommunerne anvender til eksempelvis levering af teknologi, materiale 

m.v. og til at understøtte børnenes/de unges anvendelse af disse teknologier og materialer. Det 

generelle billede er, at udvikling og levering af teknologi, materialer, udbud af kurser samt vidensmiljøer 

er forankret på de højt specialiserede tilbud målrettet børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og 

sammensatte vanskeligheder, mens selve understøttelsen af anvendelsen af eksempelvis materialer i 

enten specialtilbud eller almentilbud i mange tilfælde er et samarbejde mellem fagpersonale som 

pædagoger, lærere, talehørekonsulenter m.v. og synskonsulenter. Dette opleves i hovedstadsregionen 

som en hensigtsmæssig fordeling til både at sikre den nødvendige nærhed til kommuner og borgere 

samt den nødvendige viden og udvikling på området.  

 

Det generelle billede blandt kommunerne i hovedstadsregionen er, at flere af kommunerne har indgået 

aftaler om samarbejde omkring målgruppen både kommuner imellem, imellem kommuner og region, 

samt imellem kommuner og tilbud. Derudover kan der også konstateres samarbejdskonstellationer 

tilbud imellem.  

 

Der opleves gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser og 

tilbud til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser samt til børn og unge med sammensatte 

vanskeligheder og kommunernes behov herfor. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og 

de konkrete indsatser (indhold og faglighed). Der er dog enighed om, at der er en række områder, der i 

forskellig grad kan forbedres og bidrage til at sikre forsyningen af økonomisk og fagligt bæredygtige 

tilbud til målgruppen i fremtiden. Disse udfordrende områder stiller ikke på nuværende tidspunkt 

området i akutte problemstillinger, men i forskellig grad giver de anledning til handling for at sikre 

forsyningen i fremtiden samt for at sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. 

 

Nogle af de udfordrende områder vurderes i hovedstadsregionen primært at kunne imødekommes via 

koordination og tiltag fra centralt hold, mens andre af områderne i højere grad skal imødekommes 

lokalt og i et samarbejde mellem kommuner, region og tilbud om nedenstående:  

 

1) At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, 

udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig 

uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring 

                                                           
1
 Jf. Socialstyrelsens definition af målgruppen for den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse. 
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mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud 

implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes. 

2) At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde 

koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i 

hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og 

Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud 

samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter 

øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer. 

3) At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at 

lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for 

borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af 

snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området. 
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1. INDLEDNING 
Socialstyrelsen udmeldte 1. november 2014 en central udmelding, der vedrører det mest specialiserede 

specialundervisningsområde for målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.  

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

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

 

Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt 

specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsens 

indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde i KKR regi. 

 

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere på den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse senest den 1. marts 2016.2 Som led i afrapporteringen ønskes det afdækket på 

tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan kommunerne og regionerne nu og fremadrettet 

samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, 

der er tilpasset målgruppens behov. 

 

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af 

målgruppen samt af, hvad Socialstyrelsen karakteriserer som højt specialiserede indsatser og tilbud, jf. 

den centrale udmelding. 

 

Nærværende er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens central udmelding vedrørende 

børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Afrapporteringen er bygget op omkring de følgende fire 

temaer, der er angivet i den centrale udmelding: 

 
1. Målgruppen  

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud  

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

indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

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

målgruppen.  

 

Afrapporteringen bygger på kommunale indberetninger fra alle hovedstadsregionens 29 kommuner 

samt drøftelser i en særligt nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommunerne, tilbud 

og Region Hovedstaden.  

 

Kontakt vedrørende afrapporteringen bedes rettes til Fælleskommunal sekretariat for det specialiserede 

socialområde, KKR Hovedstaden ved chefkonsulent Marie Olund (e-mail: maol12@frederiksberg.dk/tlf.: 

2898 3014).  

 

 

                                                           
2
 Som en overgangsordning har kommunerne fået en udvidet periode til behandlingen af de første to centrale 

udmeldinger. Fremadrettet skal afrapporteringen på centrale udmeldinger foreligge i forbindelse med 
fastlæggelsen af Udviklingsstrategien, som indgår i Rammeaftalen, dvs. 15. oktober. 
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2. MÅLGRUPPEN 
Den centrale udmelding omfatter målgruppen børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse fra 0 år til 

og med det 17. år. Som udgangspunkt for afgrænsningen af målgruppen er synsfunktionen hos 

barnet/den unge det primære kriterium. Heraf skelnes der i målgruppen mellem to delmålgrupper: 

 

 Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, hvilket omfatter såvel blindhed som svær 

synsnedsættelse, dvs. alvorlig synsnedsættelse isoleret. 

 Børn og unge med sammensatte vanskeligheder, det vil sige, der udover en alvorlig 

synsnedsættelse har yderligere funktionsnedsættelser såsom motoriske funktionsnedsættelser, 

psykomotoriske funktionsnedsættelser, mentale funktionsnedsættelser og hørenedsættelse. 

 

Derudover omfatter den centrale udmelding børn og unge, der er under udredning, og derfor endnu 

ikke fremgår med synsstyrke af Synsregistret3. 

 

Børn og unge med døvblindhed er ikke en del af denne centrale udmelding. 

 

Afrapporteringen omfatter opgørelser af målgruppen på datoen 1. januar 2015. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har samlet set vurderet, at 212 børn og unge bosat i 

hovedstadsregionen er omfattet af Socialstyrelsens målgruppe for den centrale udmelding. Heraf 

vurderes den største andel at være omfattet af målgruppekategorien børn og unge med sammensatte 

vanskeligheder, nemlig 60 procent (127 børn/unge), jf. tabel 1. 

 

Tabel 1: Børn og unge omfattet af den centrale udmelding fordelt efter målgruppekategorier i antal. 

Målgruppekategorier Antal i hovedstadsregionen 

Børn og unge med sammensatte vanskeligheder 127 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse  49 

Under udredning  36 

I alt  212 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

Note: Vurderinger i forbindelse med opgørelsen af målgruppen kan læses under afsnit 7. Metode. 

 

De 212 børn og unge svarer til 0,1 procent af det samlede antal børn og unge i hovedstadsregionen.  

 

Det skal bemærkes, at en relativ stor andel af indmeldingerne fra kommunerne omfattede børn og unge 

med en synsstyrke svarende til synshandicapkatagorien svagsynethed.4 Disse børn og unge er ikke 

medtaget i opgørelsen ovenfor, idet denne synshandicapkatagori ikke er omfattet af den centrale 

udmelding.  Dog er kommunernes vurdering gennemgående at disse børn og unge burde indgå i den 

centrale udmelding, da synsnedsættelsen typisk giver et dårligt funktionelt syn, og derfor også kræver 

specialiseret vejledning, og dette i særlig grad hvis synsnedsættelsen er i kombination med andre 

problemstillinger. Således vurderes det, at målgruppen af børn og unge, der har behov for specialiseret 

                                                           
3
 Der er pligt til at tilmelde børn og unge under 18 år med stærkt nedsat syn til 6/18 eller derunder til Synsregistret. 

Synsregistret administreres af Kennedy Centrets Øjenklink, Lov om Social Service § 153 a. 
4
 I Danmark opereres med følgende fire danske klassifikationer for synshandicap: Svagsynethed (synsstyrke <6/18 

(0,33) og >6/60 (0,1)), Social blindhed (synsstyrke <6/60 (0,1) og >1/60 (0,02)), Praktisk blindhed (synsstyrke <1/60 
(0,02)), og total blindhed (ingen lyssans uden projektion). 
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indsatser målrettet synsnedsættelser i praksis er højere end det opgjorte antal, se desuden afsnit 7. 

Metode. 

 

Nedenfor beskrives karakteristika for de to målgruppekategorier børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse og børn og unge med sammensatte vanskeligheder yderligere. 

 

2.1 BØRN OG UNGE MED ALVORLIG SYNSNEDSÆTTELSE 
Kommunerne har vurderet at 49 børn og unge indgår under den centrale udmeldings delmålgruppe 

alvorlig synsnedsættelse. To femtedele af disse børn og unge er i aldersgruppen 6-15 år, det vil sige i den 

undervisningspligtige alder, se figur 1. 

 

Figur 1: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fordelt efter aldersintervaller i procent. 

 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

Godt halvdelen af de 49 børn og unge, der indgår under delmålgruppen alvorlig synsnedsættelse, har 

kommunerne indmeldt med en synsstyrke svarende til synshandicapkatagorien5 social blindhed 

(synsstyrke <6/60 (0,1) og >1/60 (0,02)), jf. figur 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 I Danmark opereres med følgende fire danske klassifikationer for synshandicap: Svagsynethed (synsstyrke <6/18 

(0,33) og >6/60 (0,1)), Social blindhed (synsstyrke <6/60 (0,1) og >1/60 (0,02)), Praktisk blindhed (synsstyrke <1/60 
(0,02)), og total blindhed (ingen lyssans uden projektion). Derudover anvendes i afrapporteringen en klassifikation 
med kombinationen praktisk blindhed/total blindhed. Årsagen hertil er, at det for nogle børn/unge kan være svært 
med tydelighed at udrede, hvilken kategori, deres synsnedsættelse, svarer til. Det har dog ikke nogen praktisk 
betydning i forhold til valg af tilbud, hvilken klassifikation barnet/den unge er omfattet af. 
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Figur 2: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fordelt efter synshandicapkategori i procent. 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

Opgørelserne over delmålgruppen er differentieret efter, hvorvidt børnene og de unge modtager  

almene og/eller segregerede tilbud. For at øge muligheden for sammenligning på tværs af tilbud og 

kommuner tager differentieringen i hovedstadsregionen afsæt i følgende fire kategorier: Alment tilbud, 

Alment tilbud med støtte, Specialtilbud, Specialiseret tilbud (jf. metodeafsnittet bagerst) inden for 

tilbudstyperne pædagogiske, undervisningsmæssige og sociale  tilbud.  

 

Børn og unge med alvolig synsnedsættelse modtager i overvejende grad pædagogiske og 

undervisningsmæssige tilbud i alment regi med eller uden støtte. Derimod modtages sociale tilbud i 

langt højere grad som specialtilbud eller specialiserede tilbud, jf. figur 3.  

 

Figur 3: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fordelt efter tilbudstyper og segregeringsniveau  i procent  

 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  
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Forskellen mellem henholdsvis pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud og sociale tilbud er dog 

ikke bemærkelsesværdigt, i og med kommunerne i de fleste tilfælde betragter iværksættelse af et 

socialt tilbud som en indsats under det specialiserede socialområde. 

 

 

2.2 BØRN OG UNGE MED SAMMENSATTE VANSKELIGHEDER 
Kommunerne har vurderet, at 127 børn og unge indgår under den centrale udmeldings delmålgruppe 

sammensatte vanskeligheder. Godt to tredjedele af disse børn og unge er i aldersgruppen 6-15 år, det vil 

sige i den undervisningspligtige alder, se figur 4. 

 

Figur 4: Børn og unge med sammensatte vanskeligheder fordelt efter aldersintervaller i procent. 

 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 
Godt halvdelen af de 127 børn og unge, der indgår under delmålgruppen sammensatte vanskeligheder, 

har kommunerne indmeldt med en synsstyrke svarende til synshandicapkatagorien6 social blindhed 

(synsstyrke <6/60 (0,1) og >1/60 (0,02)), jf. figuren nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 I Danmark opereres med følgende fire danske klassifikationer for synshandicap: Svagsynethed (synsstyrke <6/18 

(0,33) og >6/60 (0,1)), Social blindhed (synsstyrke <6/60 (0,1) og >1/60 (0,02)), Praktisk blindhed (synsstyrke <1/60 
(0,02)), og total blindhed (ingen lyssans uden projektion). Derudover anvendes i afrapporteringen en klassifikation 
med kombinationen praktisk blindhed/total blindhed.  Årsagen hertil er, at det for nogle børn/unge kan være 
svært med tydelighed at udrede, hvilken kategori, deres synsnedsættelse, svarer til. Det har dog ikke nogen 
praktisk betydning i forhold til valg af tilbud, hvilken klassifikation barnet/den unge er omfattet af. 
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Figur 5: Børn og unge med sammensatte vanskeligheder fordelt efter synshandicapkategori i procent. 

 Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

Modsat børn og unge under delmålgruppen alvorlige synsnedsættelse, modtager børn og unge med 

sammensatte vanskeligheder i langt overvejende grad pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud 

som specialtilbud eller specialiserede tilbud. Sociale tilbud modtages i lighed med børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, hovedsageligt som specialtilbud og specialiserede tilbud, jf. figur 6. 

 

Figur 6: Børn og unge med sammensatte vanskeligheder fordelt efter tilbudstyper og segregeringsniveau i procent  

 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

Forskellen mellem segregeringsniveauet i pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud for henholdsvis 

børn og unge med synsnedsættelse og børn og unge med sammensatte vanskeligheder er, ifølge 

kommunerne, ikke overraskende. Delmålgruppen sammensatte vanskeligheder har i udgangspunktet 

mere komplekse og multiple vanskeligheder, der i mange tilfælde betyder, at det dysfunktionelle aspekt 

bliver meget større, hvorfor barnets/den unges behov for støtte typisk bliver større.  
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3. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD  
Indledningsvis skal det understreges, at kommunernes indberetninger i forbindelse med nærværende 

centrale udmelding indeholder flere tilbud end dem, som er medtaget i afrapporteringen. Baggrunden 

herfor er, at det har været ønsket at præsentere de tilbud på synsområdet, som anvendes generelt. Det 

vil sige, hvor mere end to kommuner anvender tilbuddet.  

 

Indberetningerne fra kommunerne i hovedstadsregionen viser, at kommunerne fortrinsvis anvender en 

afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og med 

sammensatte vanskeligheder.  

 

Som det ses af tabel 2 nedenfor, anvender kommunerne i hovedstadsregionen tre kommunale tilbud 

inden for hovedstadsregionen og tre regionale tilbud i henholdsvis Region Hovedstaden og Region 

Sjælland. Det skal dog bemærkes, at Kommunikationscentret Bornholm vurderes i samme grad som de 

tre øvrige kommunikationscentre at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede tilbud til 

målgruppen. Grundet kommunikationscentreret særlige geografiske placering leverer centeret dog 

alene ydelser til Bornholms Regionskommune, hvorfor centeret ikke fremgår af oversigten nedenfor. 

 

Tabel 2: Oversigt over de højt specialiserede tilbud, der anvendes af kommunerne i hovedstadsregionen 

Tilbuddets navn Driftsherre  

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
7
 Københavns Kommune (landsdækkende tilbud) 

Center for Specialundervisning til Voksne (CSV) Københavns Kommune 

Kommunikationscentret Hillerød Hillerød Kommune 

Kommunikationscentret Region Hovedstaden  Region Hovedstaden 

Kennedy Centret, Øjenklinikken Region Hovedstaden 

Synscenter Refsnæs
8
 Region Sjælland (landsdækkende tilbud) 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

Målgruppekompleksiteten medfører, at Socialstyrelsen har valgt en sondring mellem højt specialiserede 

indsatser til henholdsvis delmålgruppen børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse samt 

delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder. Alle de seks ovenstående tilbud 

anvender kommunerne til begge delmålgrupper.  

 

Som det ses af tabel 3 nedenfor er der derimod forskel på, hvilke tilbud kommunerne anvender til de to 

delmålgrupper, når der differentieres på indsatstyper. Der er således forskel på, hvilke tilbud 

kommunerne i hovedstadsregionen anvender til eksempelvis levering af teknologi, materiale m.v. og til 

at understøtte børnenes/de unges anvendelse af disse teknologier og materialer. Det generelle billede 

er, at udvikling og levering af teknologi, materialer, udbud af kurser samt vidensmiljøer er forankret på 

de højt specialiserede tilbud målrettet børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og sammensatte 

vanskeligheder, mens selve understøttelsen af anvendelsen af eksempelvis materialer i enten 

specialtilbud eller almentilbud i mange tilfælde er et samarbejde mellem fagpersonale som pædagoger, 

lærere, talehørekonsulenter m.v. og synskonsulenter. 

 

Den fordeling mellem indsatstyper og delindsatser, som tabel 3 viser, opleves i hovedstadsregionen som 

en hensigtsmæssig fordeling til både at sikre den nødvendige nærhed til kommuner og borgere samt 

                                                           
7 Tilbuddet er delvis finansieret som KaS-leverandør under VISO. 
8 Tilbuddet er delvis finansieret som KaS-leverandør under VISO. 
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den nødvendige udvikling og viden på området. Nærhedsprincippet i sammenhæng med de 

specialiserede tilbud opleves således som en god model. Forankring af den synsfaglige viden hos de 

specialiserede tilbud opleves vigtig for at sikre vejledning lokalt til at understøtte den enkelte 

kommunes samlede prioritering af den synsfaglige indsats. Desuden opleves det væsentlig til at 

understøtte, vejlede og give supervision til det kommunale fagpersonale. Eksistensen af de højt 

specialiserede tilbud gør det således muligt at opretholde den synsfaglige specialistviden, som blandt 

andet psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talehørepædagoger, der arbejde med 

målgruppen, trækker på i dag.  

 

I tabellen nedenfor er tilbuddene oplistet i vilkårlig rækkefølge. VISO er indskrevet i oversigten, som 

selvstændig leverandør, i de tilfælde, hvor eksperter på andre områder end synsområdet, eksempelvis 

på psykiatriområdet, bliver inddraget i indsatsen. Desuden skal det bemærkes, at området, grundet 

ændringer i lovgivningen, er under omstrukturering, således at VISO har overtaget ansvaret for og den 

objektive finansiering til materiale og rådgivning. Det er endnu uklart, hvordan de højt specialiserede 

landsdækkende tilbud Synscenter Refsnæs og IBOS, der på disse områder er KaS-leverandører9 under 

VISO, på længere sigt vil blive berørt at disse ændringer.  

 

Tabel 3: Oversigt over hvilke tilbud, kommunerne i hovedstadsregionen anvender til relevante indsatstyper 

målrettet henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder 

Indsatstyper Delindsats (funktion) Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med alvorlig 
synsnedsættelse 

Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med sammensatte 
vanskeligheder  

IT-
/digitalunderstøttelse 

- Leverer bl.a. 
hjælpemidler i form af 
teknologi, materialer 
samt besidder viden. 

- Understøtter og 
instruerer i anvendelsen 
af teknologi, materialer 
m.v. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

Sproglig indsats  - Leverer bl.a. teknologi, 
materialer m.v. 

- IBOS (leverandør for SPS) 
- Synscenter Refsnæs (inkl. 

Biblus). 
- Nota. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS (leverandør for SPS). 
- Synscenter Refsnæs (inkl. 

Biblus). 
- Nota. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- Besidder viden og 
understøtter 
anvendelsen af 
teknologi, materialer, 
metoder m.v.  

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Talehørekonsulenter i 
samarbejde med 
synskonsulenter. 

- Fagpersonale i 
specialdagtilbud-/skoler 
mv. i samarbejde med 
talehøre- og/eller 
synskonsulenter. 

 

 

 

 

 

 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Talehørekonsulenter i 
samarbejde med 
synskonsulenter. 

- Fagpersonale i 
specialdagtilbud-/skoler 
mv. i samarbejde med 
talehøre- og/eller 
synskonsulenter. 

                                                           
9
 Leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen af specialrådgivningen (KaS) under VISO. 
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Indsatstyper Delindsats (funktion) Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med alvorlig 
synsnedsættelse 

Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med sammensatte 
vanskeligheder  

ADL, Orientering og 
Mobilityundervisning 

- Leverer hjælpemidler i 
form af bl.a. teknologi, 
materialer, samt 
udbyder kurser og 
besidder særlig viden. 

- Understøtter 
anvendelsen af 
teknologi, materiale 
m.v. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

Indsatser der fremmer 
læring  

- Leverer bl.a. teknologi, 
materialer, samt 
udbyder kurser og 
besidder særlig viden. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- Understøtter og vejleder 
om anvendelsen af 
teknologi, materialer 
m.v. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Specialtilbud med særlig 
viden om målgruppen 
som Geelsgårdskolen, 
Kirkebækskolen, 
Børnehuset Troldemosen. 

Udredning  - Nyudredning og løbende 
udredning og afprøvning 
af det funktionelle syn 
og muligheder for 
kompenserende 
indsatser. 

- IBOS. 
- Kennedy Centret. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Kennedy Centret. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 
- Øjenklinikken, Glostrup 

Hospital. 
- Region Hovedstadens 

børne- og unge psykiatri. 
- VISO. 

Specialrådgivning vedr. 
inklusion  

- Rådgivning til 
fagpersonale og 
forældre. 

 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

Undervisningsmateriale - Leverer undervisnings-
materiale i forbindelse 
med undervisnings-
pligten fx forstørrede 
billeder og tekster på 
papirformat/skærme,  
taktilt materiale, lydfiler. 

- Synscenter Refsnæs (inkl 
Biblus). 

- Nota. 

- Synscenter Refsnæs (inkl. 
Biblus). 

- Nota. 

- Leverer øvrigt materiale 
målrettet skoleunder-
visning. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Understøtter og vejleder 
om anvendelsen af 
materialer m.v. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

Specialundervisning +9 
timer/uge i almen skole 

- Vurdering af behov for 
støtte. 

- Understøtter 
anvendelsen af tekniske 
hjælpemidler. 

- Vejledning til fag-
personale.  
 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synscenter Refsnæs. 
- Fagpersonale i alment regi 

i samarbejde med 
synskonsulent. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synscenter Refsnæs. 
- Fagpersonale i alment regi 

i samarbejde med 
synskonsulent. 
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Indsatstyper Delindsats (funktion) Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med alvorlig 
synsnedsættelse 

Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med sammensatte 
vanskeligheder  

Specialundervisning i 
specialklasser eller 
specialskoler 

- Vejledning til fag-
personale. 

- Specialskoler/klasser 
med særlig viden om 
målgruppen. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene.  

- Synscenter Refsnæs. 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synscenter Refsnæs. 
- Specialskoler med særlig 

viden om målgruppe som 
Kirkebækskolen og 
Geelsgårdskolen. 

Punktundervisning - Introduktion og 
opfølgning i anvendelse 
af punktmaskine. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

Alternativ 
kommunikation 

- Udredning af behov for 
kompenserende tiltag. 

- Bistand i forbindelse 
med overgang til 
ungdomsuddannelse. 

 

[ikke relevant for 
målgruppe] 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

- Synscenter Refsnæs. 
- VISO. 
- Specialskoler med særlig 

viden om målgruppe som  
Kirkebækskolen og 
Geelsgårdskolen. 

- Øvrige relevante 
eksperter. 

Psykologvurderinger - Skoleparathedsunder-
søgelser. 

-  Øvrige psykologiske 
udredninger hvor 
synsfaglig viden er 
nødvendig. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- VISO via leverandører. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- VISO via leverandører. 
- Børneklinikken. 

Botilbud - Døgnophold. 
- Vejledning/rådgivning til 

fagpersonale. 

[vurderes sjældent relevant 
til denne målgruppe] 
- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 

- IBOS. 
- Synscenter Refsnæs. 
- Eksisterende botilbud 

med bistand fra 
synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

Aflastningstilbud - Aflastningsophold. 
- Vejledning/rådgivning til 

fagpersonale. 

[vurderes sjældent relevant 
til denne målgruppe] 
- Synscenter Refsnæs. 

- Synscenter Refsnæs. 
- Eksisterende 

aflastningstilbud med 
bistand fra syns-
konsulenter fra 
kommunikationscentrene. 
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Indsatstyper Delindsats (funktion) Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med alvorlig 
synsnedsættelse 

Tilbud, som kommunerne 
anvender til børn og unge 
med sammensatte 
vanskeligheder 

Andet  Eksempelvis:  
- Vejledning og rådgivning 

i forhold til den unge, 
uddannelsesstedet og 
UU. 

- Tovholder og 
koordinator i forhold til 
en helhedsindsats.  

- Følgeordning. 
- Overgange. 

- PPR-psykologer. 
- Synskonsulenter fra 

kommunikationscentrene. 

- PPR-psykologer.  
- Særlig specialpædagogisk 

bistand til almen 
dagtilbud i 
småbørnsalderen 
(førskoleområdet). 

- Fysio- og ergoterapeuter. 
- Post-folkeskole, 

ungdomsuddannelser. 
- Ledsageordning 15+ 

(kommune med 
rådgivning fra 
synskonsulenter fra 
kommunikations-
centrene). 

- Synskonsulenter fra 
kommunikationscentrene. 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015.  

 

 

4. SAMARBEJDSAFTALER 
Formaliserede samarbejdsaftaler forstås i hovedstadsregionens afrapportering som generelle aftaler, 

der ikke vedrører konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De generelle aftaler kan 

eksempelvis være abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på at 

anvende bestemte tilbud. 

 

Det generelle billede blandt kommunerne i hovedstadsregionen er, at der gennemgående ikke er 

indgået formaliserede generelle samarbejdsaftaler af den karakter, der forpligter kommunerne i at 

anvende et bestemt tilbud.  

 

Derimod har mange kommuner i hovedstadsregionen indgået aftaler om samarbejde omkring 

målgruppen både kommuner imellem, imellem kommuner og region, samt imellem kommuner og 

tilbud. Derudover kan der også konstateres samarbejdskonstellationer tilbud imellem. Generelt 

vurderes det, at det samarbejde, som var etableret mellem kommuner og tilbud før 

kommunalreformen, er fortsat og udbygget efter reformen. 

 

Nedenfor er oplistet eksempler på aftaler om samarbejde, som kommunerne har indgået både i 

forbindelse med børn og unge med henholdsvis alvorlig synsnedsættelse og sammensatte 

vanskeligheder: 

 

 Aftaler om samarbejde med kommunikationscentre/synskonsulenter, der eksempelvis omfatter 

følgende typer vejledning og rådgivning: 

 

 Samarbejde mellem PPR og synskonsulenterne på kommunikationscentrene i forbindelse 

med årlige opfølgninger og revisitationer efter Folkeskoleloven.  
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 Specifik vejledning med afsæt i de øjenlægefaglige oplysninger, rådgivning om 

synsnedsættelsen i forhold til uddannelse, erhvervsvalg, bolig, fritidsmuligheder og særlige 

muligheder som følgeordning, koordination ved overgange til folkeskole og 

ungdomsuddannelse. 

 Specialrådgivning til kommunale sagsbehandlere og andre professionelle om eksempelvis 

synsmæssige forhold, det funktionelle syn, konsekvenser af synsnedsættelsen og forslag til 

kompensationsmuligheder. 

 Udredning af behov, afprøvning og instruktion til hjælpemidler, behov for belysning samt 

praktisk hjælp. 

 Udredning af behov for specialundervisning i ADL, mobility m.v.  

 Medvirker ved synsprøver, afprøvning og instruktion i brugen af bevilligede optiske og 

teknologiske hjælpemidler. 

 Rådgivning til familien og personlig vejledning til pågældende med henblik på støtte til at 

forstå egen situation, på det mere personlige udviklingsmæssige plan. 

 

 Aftaler om samarbejde med konkrete øjenlægeklinikker/-afdelinger typisk i forhold til 

øjenlægefaglig udredning.  

 

 Aftaler om samarbejde med Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS). 

 

 Aftale om samarbejde mellem alle 29 kommuner og Region Hovedstaden via KKR Hovedstadens 

rammeaftale for det specialiserede socialområde, der bidrager til tværgående koordination af 

området. KKR Hovedstaden og hovedstadsregionens rammeaftale for det specialiserede 

socialområde og specialundervisning er henholdsvis et forum for og redskab til koordination af 

forsyningen på området. Hovedstadsregionens rammeaftale omfatter en særlig 

samarbejdsmodel10, til understøttelse af tilbud i hovedstadsregionen, der er defineret som højt 

specialiserede tilbud. Formålet hermed er at give tilbuddene en særlig tværkommunal 

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

og udvikles. Som led heri bliver alle tilbud omfattet af hovedstadsregionens udviklingsstrategi 

løbende fulgt og vurderet af en særligt nedsat task force. I udgangspunktet er 

specialundervisning til børn og unge ikke omfattet af rammeaftalen, hvorfor det primært er de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud på dette område, der er genstand for koordination i 

rammeaftaleregi.  

 

 Aftale om samarbejde mellem blandt andet kommunernes PPR’er i de seks netværk, som 

hovedstadsregionens kommuner samarbejder i. 

 

 Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner. 

 Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Frederikssund Kommuner. 

 Allerød, Egedal og Furesø Kommuner 

                                                           
10

 Siden Rammeaftale 2014 har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden defineret en 
delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest 
specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give disse tilbud en særlig 
tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og 
udvikles. Modellen kaldes Nødbremsemodellen, og rummer en række procedurer og tiltag omkring løbende 
revurderinger og giver mulighed for at igangværksætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest 
specialiserede tilbud bliver truet af lukning, jf. Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi og Styringsaftale 2016. 
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 Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby – Taarbæk og Rudersdal 

Kommuner. 

 Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby-Dragør, Bornholm og Ishøj-

Vallensbæk Kommuner. 

 Københavns Kommune. 

 

Nedenfor er desuden oplistet eksempler på aftaler om samarbejde mellem tilbud målrettet børn og 

unge med alvorlig synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder: 

 

 Aftaler om samarbejde mellem kommunikationscentrene inden for regionen, det vil sige 

Kommunikationscenter Region Hovedstaden, Kommunikationscentret Hillerød, 

Kommunikationscentret Bornholms Regionskommune og Center for Specialundervisning for 

Voksne (CSV, Københavns Kommune).  

 

 Aftaler om samarbejde mellem Synscenter Refsnæs og kommunikationscentrene i 

hovedstadsregionen. Denne aftale trækker kommunerne i regionen indirekte på via 

synskonsulenterne. 

 

 Aftaler om sparring via netværksmøder (typisk landsdækkende) for synskonsulenter med 

samme speciale, det vil sige 1) småbørn, 2) børn med sammensatte vaskeligheder, 3) skolebørn i 

almen folkeskole og 4) unge. 

 

 Aftaler om samarbejdet på lederniveau i DTHS11. 

 

 

5. UDFORDRINGER  
Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse 

mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlige 

synsnedsættelser samt til børn og unge med sammensatte vanskeligheder og kommunernes behov 

herfor. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og 

faglighed). 

 

Kommunerne og Region Hovedstaden er dog enige om, at der er en række områder, der i forskellig grad 

kan forbedres. Nogle af disse områder opleves at være relevante for at sikre, at målgruppen kan 

imødekommes endnu bedre og at forbedre kommunernes mulighed for at matche barnet/den unge 

med de tilbud, der vurderes mest hensigtsmæssige for pågældende. Andre områder opleves relevante 

for at sikre forsyningen af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgruppen i fremtiden. Dog skal 

det bemærkes, at disse områder ikke på nuværende tidspunkt opleves at stille området i akutte 

problemstillinger, men at de i forskellig grad giver anledning til handling. 

 

Områderne er samlet under overskrifterne: 1) det synsfaglige miljø, 2) sammenhæng mellem 

efterspørgsel og udbud samt 3) rammerne på området. 

 
 

                                                           
11

 DTHS er en landsdækkende sammenslutning for ledere af tilbud, der arbejder med rehabilitering af borgere med 
tale- høre- og synsvanskeligheder. 
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Følgende vurderes at kunne udfordre det synsfaglige miljø i hele landet: 

 

 Udviklingen af teknologiske synskompenserende programmer går hurtigt. Samtidig er 

teknologien langt mere visuel end tidligere, hvilket medvirker, at brugerfladerne typisk 

forekommer mere komplekse for borgere med synshandicap. Det stiller nye og større krav til 

tilbuddenes viden om og kompetencer til at omsætte den nye teknologi til borgere med alvorlig 

synsnedsættelse.  

 

Det er således nødvendigt for de specialiserede tilbud hver især at afsætte faste ressourcer til at 

følge med på området og konstant holde sig ajour med nyeste teknologi, nyeste viden om 

hvordan teknologien bedst muligt omsættes til stærkt svagtsynede, nyeste forskning og 

metoder på området m.v. samt til at udvikle området. Det vurderes dog langt mere 

hensigtsmæssigt set ud fra et ressourcemæssigt, økonomisk og effektivitetsmæssigt perspektiv, 

hvis der afsættes centrale ressourcer til de allermest specialiserede kompenserende 

teknologier.  

 

 I forlængelse heraf opleves det som en udfordring, at sikre efter-/videreuddannelses-

muligheder for synskonsulenter på et tilstrækkeligt højt niveau og med tilstrækkelig høj kvalitet. 

Synskonsulent-faggruppen er ikke baseret på en selvstændig grunduddannelse, men alene på 

efter-/videreuddannelse af fagpersonale eksempelvis lærere. Således er efter-

/videreuddannelsesmulighederne afgørende for at sikre en højt specialiseret indsats for børn og 

unge med alvorlig synsnedsættelse.  

 

Følgende vurderes at kunne udfordre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af 

ydelser: 

 

 Der opleves en uklarhed i arbejdsdeling mellem kommunikationscentrene i hovedstadsregionen 

og Synscencenter Refnæs. Det kan være svært for den enkelte kommune at skabe og opretholde 

et tilstrækkeligt overblik over, hvilke højt specialiserede indsatser der er tilgængelige på hvilke 

tilbud. Dette kan være en hindring for, hvordan og i hvilken grad kommunerne anvender 

tilbudsviften.  

 

 På nogle af de højt specialiserede tilbud oplever kommunerne, at tilbuddene udbyder indsatser, 

som ikke nødvendigvis imødekommer den bevægelse og udvikling, der de seneste år har været i 

forhold til den kommunale praksis omkring inklusion, mindst indgribende foranstaltninger i 

nærmiljøet m.v., den teknologiske udvikling på området samt målgruppens udvikling. Af hensyn 

til borgerne er det i denne sammenhæng vigtigt, at tilbuddene er fleksible, omstillingsparate og 

imødekommende i forhold til eksempelvis tilpasning af ydelser. Dette for på bedste vis at kunne 

understøtte den teknologiske udvikling, at kunne tilbyde udgående ydelser tættere på borgerne, 

og i et vist omfang kunne skalere længde og indhold i indsatser, kurser m.v. Kommunerne 

oplever, at flere af tilbuddene i de seneste år er blevet rigtig gode til at gå i dialog med 

kommunerne med henblik på at imødekomme behovene, men der opleves fortsat et 

udviklingspotentiale på området. 

 

 Derudover oplever kommunerne i nogle grad uoverensstemmelse mellem udbuddet af 

øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer og efterspørgslen efter disse til 
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børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Dette opleves blandt andet via øgede ventetider på 

udredninger og vejledning. 

 

Synsområdet er baseret på en tretrinsmodel, hvor en medicinsk og optisk undersøgelse ligger til 

grund for tilrettelæggelsen af en målrettet pædagogisk indsats. Kommunerne udtrykker 

bekymring for, hvorvidt denne model i tilstrækkelig grad kan opretholdes i fremtiden, da det 

efter fusionen mellem Kennedy Centerets Øjenklinik og Glostrup Hospital (Region Hovedstaden) 

er konstateret, at der er færre øjenlæger til rådighed. Såfremt det nære samarbejde mellem 

øjenlæge, specialoptiker og synskonsulent ikke kan fastholdes, kan konsekvensen, ifølge 

kommunerne, blive, at de pædagogiske indsatser ikke i samme grad kan tilrettelægges med 

afsæt i en faglig specialistviden og således målrettes i overensstemmelse med barnets/den 

unges mekaniske øjes funktion og den aktuelt bedste og nødvendige optiske korrektion.  

 

 Endelig oplever flere kommuner det mere vanskeligt end tidligere at få udarbejdet særlige 

materialer til målgruppen. Herunder opleves blandt andet længere ventetider, mindre 

fleksibilitet og svingende kvalitet omkring materialeproduktionen. Dette opleves at udfordre 

muligheden for tilrettelæggelse af den bedste og mest målrettede indsats for nogle af børnene 

og de unge med alvorlig synsnedsættelse. 

 

Følgende rammer på området vurderes at udfordre lige muligheder for borgerne: 

 

 Kommunerne oplever, at lovgivningen på området i nogen grad begrænser muligheden for at 

give børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samme muligheder som øvrige børn og unge.  

 

Blandt andet opleves det, at lovgivningen ikke umiddelbart rummer mulighed for 

specialpædagogisk støtte som eksempelvis synskonsulentbistand til de unge, som får deres 

ungdomsuddannelse i STU-regi (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse).  

 

Derudover opleves lovgivningen på området at begrænse muligheden for, at børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse kan modtage målrettede efterskoletilbud. Såfremt forældrene til et 

barn eller en ung med alvorlig synsnedsættelse ikke selv kan finansiere et specialiseret 

efterskoleophold til barnet/den unge, er kommunernes eneste lovgivningsmæssige mulighed for 

at bevillige et ophold, at forældrene indvilliger i en anbringelse udenfor hjemmet. Dette bryder 

både med udviklingen inden for den kommunale praksis som følge af Anbringelsesreformen og 

Barnets Reform, hvor kommunerne i udgangspunktet skal iværksætte den mindst indgribende 

indsats over for et barn/ung og dennes familie, ligesom det for mange forældre opleves som et 

svært og ofte uacceptabelt stort skridt at skulle indvillige i en anbringelse af sit barn uden for 

hjemmet.  

 

 Endelig opleves det som en udfordring i forhold til en optimal udnyttelse af tilbudsviften, at der 

er manglende klarhed over rammerne omkring, hvilke krav der stilles til højt specialiserede 

tilbud. Herunder opleves det uklart, hvilken rolle VISO skal have på synsområdet, samt hvad 

sammenhængen er mellem de ydelser, som VISO kan levere, og de ydelser, som de øvrige 

specialiserede tilbud udbyder. 
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6. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION 
Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet har gennem de seneste år været præget af de bevægelser og 

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

overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt den 

teknologiske udvikling. Bevægelserne er gået i retning af et paradigmeskift på området, hvor der gøres 

op med tidligere tiders kulturer, traditioner og måder at tilrettelægge indsatserne på, og som blandt 

andet omfatter indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet og forebyggelse. Denne bevægelse har 

også betydet, at kommunerne i dag selv løser de mere almindelige opgaver, og at det i overvejende grad 

er de mere komplekse og specialiserede opgaver som tilbuddene løser. Dette har medført, at opgaverne 

hos de højt specialiserede tilbud gennem årene har ændret karakter og i mange tilfælde er blevet langt 

mere kompleks.   

 

Overordnet er de højt specialiserede tilbud til målgruppen, der er beliggende i hovedstadsregionen, i 

dag velfungerende tilbud både set fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Således oplever tilbuddene på 

nuværende tidspunkt ikke akutte problemstillinger i forhold til at kunne levere en højt specialiseret 

indsats. Der bør dog være en fastholdt opmærksomhed på, hvordan der også i fremtiden kan sikres 

fagligt robuste tilbud til målgruppen 

 

I hovedstadsregionen er indsatserne organiseret således, at den synsfaglige specialistviden er forankret 

hos de højt specialiserede tilbud, og hvor anvendelsen af denne viden typisk finder sted i samarbejde 

mellem synskonsulenter og medarbejdere i specialtilbud og almentilbud. Denne organisering vurderes 

at være optimal i forhold til at sikre vidensindsamling og –deling på et højt niveau samt at understøtte 

indsatserne tæt på børnene og de unge. Med den nuværende geografiske fordeling af de højt 

specialiserede tilbud i regionen opleves det muligt at imødekomme nærhedsprincippet, hvor der blandt 

synskonsulenterne er et godt samarbejde og lokalkendskab til kommuner, dagtilbud og skoler. Der er 

således også et behov for et fastholdt fokus på at sikre en organisering af indsatserne i fremtiden, der 

fortsat kan imødekomme dette. 

 

Ingen af de udfordrende områder, der beskrives i afsnit 5, vurderes på nuværende tidspunkt at stille 

området i umiddelbart akutte problemstillinger, men de lægger i forskellig grad op til handling for at 

sikre forsyningen i fremtiden samt for at sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. Nogle af 

de udfordrende områder adresseres primært til koordination og tiltag fra centralt hold, mens andre i 

højere grad skal imødekommes lokalt og i et samarbejde mellem kommuner, region og tilbud. 

 

Nedenfor beskrives de områder, hvor hovedstadsregionen oplever et behov for at rette fokus for at 

fremtidssikre og forbedre området. Områderne er samlet under overskrifterne: 1) det synsfaglige miljø, 

2) sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud samt 3) rammerne på området. 

 

For at styrke det synsfaglige miljø i hele landet vurderer kommunerne og Region Hovedstaden, at der 

bør være fokus på følgende områder: 

 

 At der fra centralt hold er en øget opmærksomhed på at sikre systematisk erfarings- og 

vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området. Der 

efterspørges en landsdækkende koordination af et synsfagligt vidensmiljø eksempelvis forankret 

i centralt regi, der sikrer løbende synsfaglig forskning på området samt opdatering og formidling 

af ny viden, metoder og teknologi på internationalt plan. Et landsdækkende synsfagligt 
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vidensmiljø vurderes at være den mest hensigtsmæssige og effektive måde at sikre 

implementeringen af ny viden og således sikre den nødvendige opkvalificering af de højt 

specialiserede tilbud. Det understreges dog, at det er af væsentlig betydning, at vidensmiljøet 

har tæt tilknytning til praksis. 

 

I forlængelse heraf opfordres der til, at der fortsat foregår sparring mellem tilbuddene af lignede 

ydelser på tværs af landet eksempelvis via netværksmøder for synskonsulenter med samme 

speciale og ved landsdækkende samarbejde på lederniveau. Dette med henblik på, at 

medarbejdere med specialiserede kompetencer kan inspirere, vidensdele og udvikle hinanden 

på et fortsat højt niveau. Sådanne sparringsfora kunne med fordel kobles til et landsdækkende 

vidensmiljø. 

 

 At der fra centralt hold er en øget opmærksomhed på at sikre synsfaglig uddannelse og efter- 

/videreuddannelse til synskonsulenter på et tilstrækkeligt højt niveau. Samtidig opfordres de 

højt specialiserede tilbud til fortsat at samarbejde om uddannelse. 

 

 At der fra centralt hold såvel som hos kommunerne og tilbuddene er en øget opmærksomhed 

på at sikre, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- 

som specialtilbud, således at der mere offensivt sikres et vidensflow ud til kommunerne. Et 

landsdækkende synsfagligt vidensmiljø kunne eksempelvis bidrage med at målrette 

vidensdeling, temadage og kurser til kommunale medarbejdere, der har brug for særlig indsigt 

på området, således at matchning mellem barn/ung og tilbud bliver bedst muligt. Derudover bør 

både kommuner og tilbud have øget opmærksomhed på, at fagpersonale trækker på den 

specialiserede viden, således at personalet klædes på til at arbejde kvalificeret med de behov, et 

barn/en ung med alvorlig synsnedsættelse har, og de redskaber/materialer, som pågældende 

tildeles. 

 

For at sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser vurderer kommunerne 

og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 

 At samarbejdet mellem alle de 29 kommuner og Region Hovedstaden i regi af 

hovedstadsregionens Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 

fortsat vil have fokus på de mest specialiserede tilbud samt at sikre økonomisk og fagligt 

bæredygtige tilbud på det specialiserede socialområde. 

 

 At der fortsat vil være fokus på kommunikationsområdet i hovedstadsregionen. 

Kommunikationsområdet generelt set har haft en særlig opmærksomhed i hovedstadsregionen 

de seneste år. Driftsherrerne for tre af de kommunikationscentre, der er beliggende i 

hovedstadsregionen12 (Region Hovedstaden, Hillerød og Københavns Kommuner) og KKR 

Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har i den 

forbindelse besluttet at drøfte en reorganisering af området. Dette med henblik på at 

fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden, herunder at sikre følgende hensyn:  

 

                                                           
12

 Kommunikationscenteret i Bornholms Regionskommune vil i udgangspunktet ikke blive berørt heraf, idet 
reorganiseringen alene omfatter Kommunikationscentret Hillerød, Kommunikationscentret Region Hovedstaden 
og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV, Københavns Kommune). 
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- Forsyningssikkerheden i hovedstadsregionen på kommunikationsområdet. 

- Faglige og økonomisk bæredygtige kommunikationscentre i hovedstadsregionen. 

- Fagligt robuste kommunikationscentre, der kan opretholde og udvikle højt 

specialiserede kompetencer og indsatser med høj kvalitet, herunder faglige 

vidensmiljøer. 

 

 At der på nationalt plan defineres en klar rollefordeling mellem kommunikationscentrene og 

Synscenter Refnæs, herunder hvilke ydelser, kompetencer m.v. disse parter bedst varetager. 

Dette vurderes at kunne understøtte en bedre tilrettelæggelse og udnyttelse af tilbudsviften, 

der kan bidrage til at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud i fremtiden. 

 

 At de højt specialiserede tilbud fastholder fokus på at tilpasse tilrettelæggelsen og udbuddet af 

ydelser til udviklingen inden for den kommunale praksis og inden for målgruppens behov, 

sideløbende med at fagligheden fastholdes. Tilbuddene bør således være omstillingsparate og 

fleksible og inden for rammerne af høj faglighed tænke i andre baner for på bedste vis at 

imødekomme behovene hos den enkelte borger, fagpersonale og den kommunale myndighed.   

 

I den forbindelse opfordres de højt specialiserede tilbud til fortsat at have opmærksomhed på at 

sikre en løbende og systematisk dialog med kommunerne med henblik på tilpasning af 

tilbudsviften. 

 

Særligt efterspørges der øget dialog med Synscenter Refsnæs. Dette skyldes, at Synscenter 

Refsnæs, som hovedstadsregionen anvender som højt specialiserede tilbud til målgruppen, er 

beliggende i Region Sjælland, og derfor, som udgangspunkt, ikke er omfattet af koordineringen i 

KKR Hovedstaden og Hovedstadsregionens Rammeaftale for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning.  

 

 At der fra centralt hold er en særlig opmærksomhed på konsekvenserne af de organisatoriske 

ændringer på området, der blandt andet omfatter Kennedy Centerets øjenklinik. Herunder i 

hvilken grad disse ændringer har betydningen for sammenhængen mellem udbuddet af og 

efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer inden for 

børneområdet. Da de hyppigste diagnoser på børneområdet adskiller sig fra voksenområdet, 

hvor det typisk er aldersrelaterede øjensygdomme, er den særlige viden, der er opsamlet om 

synsnedsættelser på børneområdet helt væsentlig.  

 
For at rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne, vurderer 

kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 

 At lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for 

borgerne, herunder især lovgivningen vedrørende specialpædagogisk støtte til unge på STU-

uddannelser samt lovgivningen vedrørende bevilling af specialiseret efterskoleophold. 

 

 At der er øget opmærksomhed fra centralt hold på at skabe rammer for området, der kan 

bidrage til tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud på området, herunder 

afklaring af snitflader mellem VISO og de højt specialiserede tilbud. Dette vurderes i højere grad 

at kunne understøtte en ensartet kvalitet og specialiseringsgrad, ligesom det vurderes at kunne 
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bidrage til, at de kommunale myndigheder i højere grad kan stille krav til tilbuddene, og kan 

udnytte tilbudsviften målrettet. 

 

 

7. METODE  
Afrapporteringen er baseret på kommunale indberetninger fra alle hovedstadsregionens 29 kommuner 

samt drøftelser i en særlig nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommunerne, tilbud 

og Region Hovedstaden.  

 

De kommunale indberetninger består af besvarelser af et spørgeskema med samlet set 13 spørgsmål 

fordelt på fire spørgsmål med afkrydsningsfelter og ni spørgsmål med fritekstfelter. Spørgsmålene er 

inden for følgende temaer: målgruppen, højt specialiserede indsatser og tilbud, udfordringer på 

området og tilrettelæggelse. Derudover var spørgsmål vedrørende målgruppen suppleret med et bilag 

med en oversigt over de børn og unge inden for målgruppen, som pågældende kommune på 

indberetningstidspunktet var handlekommune for. Formålet med bilaget var at støtte kommunerne i 

besvarelsen vedrørende målgruppen med henblik på at sikre mest valide data herom. Oversigten i 

bilaget var forudfyldt af synskonsulenter på de kommunikationscentre, som kommunerne typisk 

anvender i forbindelse med målgruppen. Denne tilgang blev anvendt efter kyndig vejledning fra den 

faglige referencegruppe, der vurderede, at dette ville give det bedste afsæt for en valid besvarelse. 

 

Afrapporteringen er baseret på en svarprocen på spørgeskemaerne på 100, dog med varierende kvalitet 

i besvarelserne, således at nogle besvarelser er mangelfulde i beskrivelserne af anvendte tilbud, 

udfordringer m.v. Nogle kommunerne har givet udtryk for, at de har oplevet det vanskeligt at besvare 

spørgsmålene. Årsagen hertil skal blandt andet findes i, at i og med volumen af målgruppen er lille har 

mange kommuner helt eller delvist uddelegeret ansvaret for indsatserne til målgruppen til 

synskonsulenter på kommunikationscentrene. Således har disse kommuner også haft vanskeligt ved at 

besvare spørgsmål om udfordringer, vurderingen af sammenhængen mellem udbuddet og 

efterspørgslen af pladser m.v., samt behovet for koordination og tiltag. 

 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde har varetaget indsamling og 

bearbejdelse af data. Sekretariatet har med henblik på kvalificering og kvalitetssikring drøftet og 

fortolket data med den faglige referencegruppe.  

  

De indkomne data er ikke medtaget i afrapporteringen i den ”rå” version, men er anvendt som basis for 

en fælles afrapportering for hele regionen. Afrapporteringen opsummerer således det samlede 

generelle billede af området i hovedstadsregionen, og medtager derfor ikke alle nuancer. Det skal 

således understreges, at der er tale om en overordnet, generisk analyse, hvor det alene er 

hovedkonklusionerne der indgår. Således fremgår der ikke data på kommuneniveau.   

 

7. 1 BESVARELSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPEN 
Kommunernes besvarelser vedrørende målgruppen er med udgangspunkt i datoen 1. januar 2015. 

 

Socialstyrelsens estimerer, at der er 181 børn og unge inden for målgruppen i hovedstadsregionen, 

mens kommunernes opgørelse er på samlet set 212. Der er således en forskel mellem kommunernes 

indmeldinger og Socialstyrelsens estimat på det samlede antal børn og unge på +31 børn og unge. Størst 

er forskellen i opgørelserne for delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder, jf. 

tabellen nedenfor. 
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Tabel 4: Børn og unge omfattet af den centrale udmelding fordelt efter målgruppekategorier i antal. 

Målgruppekategorier Antal opgjort i 
hovedstadsregionen 

Socialstyrelsens 
estimat 

Børn og unge med sammensatte vanskeligheder 127 100 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse  49 56 

Under udredning  36 25 

I alt  212 181 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse, Fælleskommunalt sekretariat, 2015 og Central Udmelding for børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse, Socialstyrelsen, 2014.  

 

Socialstyrelsens estimat er baseret på udtræk i Synsregistret 1. januar 2014, mens kommunernes 

besvarelser er med udgangspunkt i 1. januar 2015. Denne forskydning i år vurderes dog ikke at kunne 

forklare hele forskellen mellem Socialstyrelsens estimat og kommunernes indmeldinger. Metodik, 

definitioner og tilgangen til målgrupperne vurderes at være den største årsag til forskellen. 

Socialstyrelsens definition af målgruppen har ikke i alle tilfælde været direkte overførbar til den 

kommunale praksis på området. Eksempelvis fremhæver kommunerne, at der kan være forskelle i 

vurderingerne hos synskonsulenterne i hovedstadsregionen og de vurderinger, der ligger til grund for 

Socialstyrelsens opgørelser.  

 

Synskonsulenterne på hovedstadsregionens kommunikationscentre har ved at sammenholde egne 

opgørelser med udtræk fra Synsregistret kunne konstatere uoverensstemmelser herimellem. Kennedy 

Centret, der varetager Synsregistret, måler barnets/den unges synsstyrke. Synskonsulenternes oplever, 

at barnets/den unges synsstyrke ikke i alle tilfælde er sammenfaldende med det funktionelle syn, der i 

nogle tilfælde kan være dårligere. Desuden er der en oplevelse af, at mange børn med lettere 

synsvanskeligheder godt kan have komplekse problemstillinger, der kræver en specialiseret indsats med 

kompetencer inden for synsområdet. Komplekse vanskeligheder betyder i mange tilfælde, at det 

dysfunktionelle aspekt bliver meget større, hvorfor behovet for hjælp bliver større. Et fokus alene på 

synsstyrke vurderes således ikke tilstrækkeligt. Således har mange kommuner i hovedstadsregionen 

indmeldt børn og unge under delmålgruppen sammensatte vanskeligheder med 

synshandicapkategorien svagsynethed (synsstyrke <6/18 (0,33) og >6/60 (0,1)). Denne 

synshandicapkategori er ikke omfattet af den centrale udmelding. Disse børn og unge er derfor udtaget 

af afrapporteringens opgørelser. Kommunerne oplever dog den centrale udmeldings afgrænsning som 

uhensigtsmæssig, da det opleves at reducere muligheden for at få et reelt billede af området. 

Kommunernes vurdering er således, at disse børn og unge burde indgå i den centrale udmelding, da 

synsnedsættelsen typisk giver et dårligt funktionelt syn, og derfor også kræver specialiseret vejledning, 

og dette i særlig grad hvis synsnedsættelsen er i kombination med andre problemstillinger. Således 

vurderes det, at målgruppen af børn og unge, der har behov for specialiseret indsatser målrettet 

synsnedsættelser i praksis er højere end det opgjorte antal. I den forbindelse bemærkes det, at der i 

Årsberetningen fra Kennedycentret fra 2014 er opgjort 571 børn/unge med stærkt nedsat syn i 

hovedstadsregionen. 

 

For at sikre en reel mulighed for sammenligning på tværs af kommunerne, er kommunernes opgørelser 

over, hvilke tilbud de pågældende børn og unge modtager (henholdsvis segregerede og almene), 

foretaget med udgangspunkt i nedenstående katagorisering:  

 



Afrapportering på central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 
  
 

25 
 

 Alment tilbud (børn/unge, 

som profiterer af samværet 

med børn i almenområdet, 

men som samtidig dog i 

mindre grad har behov for en 

særlig indsats). 

 Alment tilbud med støtte 

(børn/unge, som profiterer 

af samværet med børn i 

almenområdet, men som 

samtidig i større grad har behov for en særlig indsats). 

 Specialtilbud (mere skærmede tilbud i fx en specialklasserække, hvor børn/unge stadig profiterer af 

samværet med børn i almenområdet). 

 Specialiseret tilbud (børn/unge, som har brug for et højt specialiseret tilbud i et mere beskyttet og 

overskueligt miljø). 

Desuden sondres der i opgørelsen mellem pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale og andre tilbud. 

Nedenfor er eksempler på, hvordan ovenstående katagorisering kan omsættes til disse tilbudstyper.  

Eksempler på pægagogiske tilbud:13 

 Alment tilbud: Almen børnehave/SFO med et mindre omfang af synskonsulentbistand. 

 Alment tilbud med støtte: Almen børnehave/almen SFO med et større omfang af 
synskonsulentbistand og/eller anden ekstra støtte. 

 Specialtilbud: Specialbørnehave/specialskole med SFO med synskonsulentbistand. 

 Specialiseret tilbud: Specialbørnehave/specialskole med SFO med synskonsulentbistand, 
udredning på Synscenter Refsnæs, ophold på Synscenter Refsnæs. 

 
Eksempler på undervisningsmæssige tilbud: 14 

 Alment tilbud: Almen skole med et mindre omfang af synskonsulentbistand. 

 Alment tilbud med støtte: Almen skole med et større omfang af synskonsulentbistand og/eller 
anden ekstra støtte. 

 Specialtilbud: Specialskole, STU med et mindre omfang af synskonsulentbistand. 

 Specialiseret tilbud: Specialskole med synskonsulentbistand, STU med et større omfang af 
synskonsulentbistand,  ophold på Synscenter Refsnæs, ophold på IBOS. 

 
 
Eksempler på sociale tilbud: 

 Alment tilbud: Almen skole med et mindre omfang af støtte. 

 Alment tilbud med støtte: Almen skole med et større omfang af støtte. 

 Specialtilbud: Særlige sociale tilbud i hjemmet fx supervision via synskonsulentbistand, praktisk 
støtte m.v. 

 Specialiseret tilbud: Aflastning med synskonsulentbistand. 
 

                                                           
13

 Til alle kategorier vil der typisk i forskelligt omfang være elementer af undervisning i punkt, IT, ADL,  mobility 
m.v. 
14

 Til alle kategorier vil der typisk i forskelligt omfang være elementer af undervisning i punkt, IT, ADL,  mobility 
m.v. 
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7. 2 BESVARELSER VEDRØRENDE HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD 
Den definition af højt specialiserede tilbud, der er udmeldt i den centrale udmelding, har udfordret 

kommunernes besvarelser af spørgsmålsgrupperne om, hvilke højt specialiserede tilbud målrettet 

målgruppen, som kommunerne har kendskab til og anvender. Definitionen skaber blandt andet 

usikkerhed om, hvorvidt et tilbud skal efterleve samtlige af de opstillede kriterier, hovedparten af dem 

eller blot få af dem. Dette afspejles også i indberetningerne, hvor der er stor forskel på, hvor mange 

tilbud samt hvilke typer af tilbud kommunerne har indberettet.  

 

De indberettede data er således blevet grundigt efterbehandlet og drøftet i den nedsatte faglige 

referencegruppe. Hovedstadsregionens samlede besvarelse vedrørende højt specialiserede tilbud 

omfatter således ikke alle nuancer af kombinationer af tilbud, som kommunerne anvender til 

målgruppen, ligesom alle de konkrete tilbud, som kommunerne anvender ikke er oplistet. 

Afrapporteringen afspejler derimod det generelle billede i hovedstadsregionen, og medtager alene de 

tilbud, som har en særlig viden omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og sammensatte 

vanskeligheder, og som anvendes af flere kommuner.   



3.6 National koordination – godkendelse af afrapportering på 
centrale udmeldinger
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RESUMÉ 
Dette resumé opsummerer konklusionerne fra hovedstadsregionens afrapportering på 

Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade fra 

november 2014. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger skønnes det, at der i hovedstadsregionen i 2014 var 

ca. 300 personer omfattet af målgruppen voksne på 18 år og opefter med kompleks erhvervet 

hjerneskade. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen anvender henholdsvis seks døgn- og botilbud og seks 

ambulante tilbud, som vurderes i højeste grad at leve op til den centrale udmeldings definition af 

højt specialiserede indsatser og tilbud på socialområdet, til voksne med kompleks erhvervet 

hjerneskade. Tilbuddene er primært beliggende i hovedstadsregionen, mens fire af tilbuddene er 

beliggende i andre regioner. 

 

Udover at anvende ovenstående tilbud tilrettelægger størstedelen af kommunerne indsatser for 

målgruppen i form af helhedsindsatser sammensat af delindsatser fra et eller flere højt 

specialiserede tilbud, som supplerer kommunens øvrige indsatser i en multidisciplinær tilgang 

(matrikelløse tilbud). Denne sammensætning af tilbudsviften bidrager til at sikre højt 

specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes individuelle behov og ønsker i 

forhold til nærhed og mindre transporttid og samtidig sikrer en fastholdelse af de nødvendige højt 

specialiserede kompetencer og den højt specialiseret viden i hovedstadsregionen. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har løbende fokus på at sikre 

økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgruppen. Dette foregår igennem det eksisterende 

rammeaftalesamarbejde, der årligt afdækker behovet for indsatser og tilbud, ligesom der gennem 

samarbejde mellem kommuner i regionen og mellem kommuner og tilbud sikres en løbende 

tilpasning af de konkrete indsatser og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående 

overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser 

(kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed). 

 

Afrapporteringen fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet 

af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgruppen i fremtiden. Udfordringerne på disse 

områder stiller ikke på nuværende tidspunkt området i akutte problemstillinger, men giver i 

forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, 

at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. 

 

Nogle af områderne vurderes i hovedstadsregionen primært at kunne imødekommes via 

koordination og tiltag fra centralt hold, mens andre af udfordringerne i højere grad skal 

imødekommes lokalt og i et samarbejde mellem kommuner, region og tilbud om nedenstående: 
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1) At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at 

opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre 

kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem 

kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. 

Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og 

har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

 

2) At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at 

anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles 

kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en 

landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra 

central hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som 

leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven. 
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1. INDLEDNING 
Socialstyrelsen har udarbejdet en central udmelding, der vedrører det mest specialiserede 

socialområde for målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i alderen 18 år og 

opefter. 

 

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 voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 

 

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere på den centrale udmelding om voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade senest den 1. marts1. Som led i kommunernes afrapportering på den 

centrale udmelding ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan 

kommunerne og regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre 

tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, der er tilpasset målgruppens behov. 

 

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af 

målgruppen samt Socialstyrelsen karakterisering af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

 

Den centrale udmelding er inddelt i 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 

indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

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

tilbud til målgruppen. 

 

Nærværende afrapportering fra hovedstadsregionen er bygget op omkring disse fire temaer. 

 

Afrapporteringen bygger på indberetningerne fra hovedstadsregionens 29 kommuner samt 

drøftelser i en særligt nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommuner og 

Region Hovedstaden. 

 

Kontakt vedrørende afrapporteringen bedes rettes til Fælleskommunalt sekretariat for det 

specialiserede socialområde, KKR Hovedstaden ved specialkonsulent Søren Kvistgaard (e-mail: 

sora04@frederiksberg.dk  / tlf. 28 98 30 15). 

 

                                                           
1
 Som en overgangsordning har kommunerne fået en udvidet periode til behandlingen af de første to centrale 

udmeldinger. Fremadrettet skal afrapporteringen på centrale udmeldinger foreligge i forbindelse med fastlæggelsen af 
Udviklingsstrategien, som indgår i Rammeaftalen, dvs. 15. oktober. 
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2. MÅLGRUPPEN 
Den centrale udmelding omfatter voksne i alderen 18 år og opefter med kompleks erhvervet 

hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud på det specialiserede 

socialområde med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet. Betegnelsen 

kompleks erhvervet hjerneskade defineres af Socialstyrelsen ud fra, at hjerneskaden er forbundet 

med komplekse følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige 

funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder. 

På baggrund af den centrale udmeldings definition af målgruppen har kommunerne i 

hovedstadsregionen opgjort, hvor mange voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, de har 

været handlekommune for i løbet af 2014. Opgørelsen er afgrænset til borgere i 

forløbsprogrammets fase III2 og omfatter både igangværende og nytilkomne sager i 2014. 

 

Kommunerne har vurderet, at der i 2014 samlet set var ca. 300 voksne i hovedstadsregionen, der 

er omfattet af målgruppen.3 

 

Målgruppen vurderes således er være større, end det umiddelbart kan udledes af afgrænsningen 

af målgruppen i den centrale udmelding. Dette skyldes primært, at definitionen af målgruppen i 

den centrale udmelding giver rum for fortolkning. Dette betyder blandt andet, at gruppen af 

borgere med behov for genoptræningsplan på avanceret niveau, som kan have brug for en højt 

specialiseret indsats på socialområdet, i hovedstadsregionen vurderes at være større end i den 

centrale udmelding. 

 

Vurderinger af årsagen til differencen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Metode. 

 

2.1. REGISTRERING AF MÅLGRUPPEN 
Kommunerne i hovedstadsregionen har gennemgående fokus på behovet for systematisk 

dokumentation i forhold til at sikre sammenhængende og virkningsfulde rehabiliteringsforløb for 

borgere med erhvervet hjerneskade. Tre fjerdedele af kommunerne i hovedstadsregionen har 

således angivet, at de foretager systematisk registrering af borgere med kompleks erhvervet 

hjerneskade på det specialiserede socialområde. 

 

For de fleste kommuners vedkommende foretages registreringerne i regi af kommunernes 

hjerneskadekoordinerende funktion. Det vil sige enten af kommunernes hjerneskadekoordinator, 

eller i forbindelse med behandling af sagerne i kommunernes hjerneskadeteams og/eller -samråd. 

Da registreringerne hovedsageligt foregår i regi af de hjerneskadekoordinerende funktioner, 

omfatter registreringerne typisk borgere i den erhvervsaktive alder. 

 

                                                           
2
 Rehabiliteringsforløb på hjerneskadeområdet inddeles, ifølge Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af 

voksne med erhvervet hjerneskade (2011), i fire faser, hvor fase I er den akutte fase, fase II er rehabilitering under 
indlæggelse, fase III er rehabilitering efter udskrivelse og fase IV er den stabile vedligeholdende fase. 
3
 Tallet er baseret på indberetninger fra 26 kommuner i hovedstadsregionen. Tre kommuner har ikke opgjort antallet af 

borgere inden for målgruppen, da de ud fra deres registreringer af borgerne ikke kan differentiere borgere i forhold til 

kompleksiteten, se også afsnit 6. Metode. 
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Kommunerne registrerer typisk som minimum personoplysninger og oplysninger om 

skadestidspunkt for borgerne. Enkelte kommuner registrerer derudover diagnose, bevilligede 

indsatser, forsørgelsesgrundlag, tilknytning til arbejdsmarkedet før og efter skaden og/eller 

tilknytning til og ressourceanvendelse i forskellige forvaltningsdele. Enkelte kommune angiver, at 

de registrerer i DHUV-system med diagnose og funktionsevneniveau. Få andre kommuner har i 

samarbejde etableret en fælles database til registrering af rehabiliteringsforløbene for borgere 

med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. 

 

De kommuner, som ikke foretager systematisk registrering af antallet af borgere med erhvervet 

hjerneskade, angiver som begrundelse, at kommunens størrelse, og dermed hyppigheden af 

hjerneskadesager, er så lille, at det ikke har været vurderet nødvendigt at foretage systematisk 

registrering. Disse kommuner foretager dog skriftlig dokumentation af borgerne i forhold til at 

sikre varetagelsen af de individuelle sager. 

 

En vigtig forudsætning for at kunne foretage systematisk registrering, som er sammenlignelig på 

tværs af kommuner og regioner, er, at der eksisterer fælles definitioner og sprog at foretage 

registreringerne ud fra. Dette forefindes ikke i dag, og der efterspørges derfor, at der fra centralt 

hold er fokus på at udvikle fælles definitioner og sprog omkring målgruppen. 

 

3. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD  
Kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, hvilke tilbud, de har anvendt i 2014 og 2015 

til højt specialiseret indsatser på det sociale område til voksne med kompleks erhvervet 

hjerneskade i forløbsprogrammets fase III. 

 

Kommunerne har desuden haft mulighed for at indberette, hvilke højt specialiserede indsatser de 

typisk anvender i de pågældende tilbud. Dette giver indsigt i, hvilke indsatser kommunerne 

primært anvender tilbuddene til. Det skal dog understreges, at der ikke er tale om en 

udtømmende liste over tilbuddenes indsatser, ligesom besvarelserne er et udtryk for 

kommunernes egne vurderinger af tilbuddene og deres indsatser. 

 

Kommunerne har indberettet flere tilbud, end der fremgår af nærværende afrapportering. En 

række tilbud er blevet udeladt af afrapporteringen efter en vurdering foretaget af en faglig 

referencegruppe, enten fordi tilbuddene kun anvendes af en enkelt kommune eller er vurderet til 

ikke i tilstrækkeligt omfang at leve op til den centrale udmeldings definition af højt specialiserede 

indsatser og tilbud. 

 

Det primære fokus i nærværende afrapportering er lagt på højt specialiserede indsatser til voksne 

med kompleks erhvervet hjerneskade på det sociale område. De tilbud, der er oplistet i 

nærværende afrapportering, er således de tilbud, som den faglige referencegruppe vurderer i 

højeste grad lever op til den centrale udmeldings definition af højt specialiserede indsatser og 

tilbud på socialområdet, og som anvendes af minimum to kommuner. 

 

Se afsnit 6. Metode for en nærmere beskrivelse af definitionen af de højt specialiserede indsatser 

og tilbud. 
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3.1. DØGN- OG BOTILBUD 
I tabel 1 ses en oversigt over seks døgn- og botilbud, som kommunerne i hovedstadsregionen 

anvendte i 2014 og 2015 til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i fase III i 

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram, og som vurderes i højeste grad at leve op til definitionerne af 

højt specialiserede indsatser og tilbud i den centrale udmelding. 

 

Oversigten indeholder tilbud beliggende både inden og uden for regionen. De to 

døgnrehabiliteringstilbud samt det midlertidige botilbud Kildebo ligger uden for 

hovedstadsregionen i henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland. De længerevarende og 

midlertidige botilbud anvendes også i forløbsprogrammets fase IV. 

 

Vejlefjord Rehabilitering kan udover fra kommunerne også få henvist borgere fra hospital og 

praktiserende læge via fritvalgsrammen4. En væsentlig andel af aktiviteten på dette tilbud skal 

altså tilskrives henvisning fra anden instans end kommunerne. 

 

Tabel 1: Oversigt over døgn- og botilbud, der anvendes af hovedstadsregionens kommuner, og som 
vurderes i højeste grad at leve op til definitionerne i den centrale udmelding (i vilkårlig rækkefølge) 

Tilbud Driftsherre (beliggenhed) Type 
Taxhuset Høje-Taastrup Kommune Længerevarende botilbud 
Rødbo Ballerup Kommune Længevarende botilbud 
Kildebo Faxe Kommune (Region 

Sjælland) 
Midlertidigt botilbud 

Lions Kollegiet Selvejende, driftsoverenskomst 
med Københavns Kommune 

Længevarende og midlertidigt 
botilbud 

Center for Neurorehabilitering 
- Kurhus 

Selvejende (Dianalund, Region 
Sjælland) 

Døgnrehabilitering 

Vejlefjord Rehabilitering Selvejende (Vejle, Region 
Syddanmark) 

Døgnrehabilitering 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, 

Fælleskommunalt sekretariat, 2015. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger kan det udledes kommunerne typisk anvender 

botilbuddene til socialpædagogiske  indsatser og specialiseret pleje. Af særlige indsatser 

fremhæves desuden neuropsykologisk og logopædisk indsats. For døgnrehabiliteringstilbuddene 

fremhæves den samlede rehabiliteringsindsats, herunder genoptræning efter Sundhedsloven og 

særlige kompetencer som neuropsykolog og logopæd. For Center for Neurorehabilitering - Kurhus 

fremhæves desuden højt specialiserede sociale indsatser. 

 

Botilbuddene leverer også døgnrehabilitering, hvad angår indsatser efter Serviceloven, men ikke i 

forhold til indsatser på sundhedsområdet. 

 

                                                           
4
 Den specialiserede genoptræning ved Vejlefjord Rehabiliteringscenter har siden 1993 været delvist finansieret af 

fritvalgsrammen. Rammen er en Finanslovbevilling til specialiserede hospitaler, godkendt i henhold til Sundhedsloven. 
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3.2. AMBULANTE TILBUD 
I tabel 2 ses en oversigt over seks ambulante tilbud, som kommunerne i hovedstadsregionen 

anvendte i 2014 og 2015 til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i fase III i 

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram, og som vurderes i højeste grad at leve op til definitionerne af 

højt specialiserede indsatser og tilbud i den centrale udmelding. 

 

Fem af de seks ambulante tilbud er beliggende i hovedstadsregionen, mens et af tilbuddene er 

beliggende i Roskilde, Region Sjælland. 

 

Tilsvarende Vejlefjord Rehabilitering kan Center for Hjerneskade få henvist borgere fra hospital og 

praktiserende læge via fritvalgsrammen.5 En væsentlig andel af aktiviteten på Center for 

Hjerneskade skal altså tilskrives henvisning fra anden instans end kommunerne. 

 

Bornholms Regionskommune har også et kommunikationscenter, som vurderes at kunne levere 

ydelser på højt specialiseret niveau, herunder i forhold til beskæftigelsesrettede indsatser, 

audiologopæd og neuropsykolog. Grundet centrets geografiske beliggenhed anvendes det kun af 

Bornholms Regionskommune og er derfor ikke medtaget i oversigten. 
 

Tabel 2: Oversigt over ambulante tilbud, der anvendes af hovedstadsregionens kommuner, og som 
vurderes i højeste grad at leve op til definitionerne i den centrale udmelding (i vilkårlig rækkefølge) 

Tilbud Driftsherre (beliggenhed) 
Center for Hjerneskade Selvejende (København) 
Kommunikationscentret Region Hovedstaden Region Hovedstaden (Hellerup og Ballerup) 
Kommunikationscentret Hillerød Hillerød Kommune 
Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) Københavns Kommune (Hellerup) 
BOMI Selvejende (Roskilde, Region Sjælland) 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, 

Fælleskommunalt sekretariat, 2015. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger kan det udledes, at Center for Hjerneskade og BOMI 

anvendes til beskæftigelsesrettede indsatser i form af eksempelvis arbejdsevneafklaring, 

arbejdsprøvning- og støtte, samt rehabilitering i form af indsatser rettet mod fysiske og kognitive 

dysfunktioner. For Center for Hjerneskade fremhæves desuden indsatser mod sproglige 

dysfunktioner, mens der for BOMI fremhæves indsatser for synsmæssige problemstillinger. Af 

særlige indsatser fremhæves for begge tilbud især neuropsykologisk og logopædisk indsats. 

 

For de tre kommunikationscentre (Region Hovedstaden, Hillerød og CSV) fremhæves især 

indsatser målrettet kognitive problemstillinger samt kommunikations- og syns- og 

hørevanskeligheder. Desuden fremhæves indsatser, der afklarer borgerens behov for 

kommunikationshjælpemidler. Af særlige kompetencer fremhæves for alle tre tilbud logopæd, 

mens der for Hillerød og Region Hovedstadens kommunikationscentre desuden fremhæves 

neuropsykolog. IBOS fremhæves i forhold til synsvanskeligheder og specialundervisning. 

 

                                                           
5
 Den specialiserede genoptræning ved Center for Hjerneskade har siden 1993 været delvist finansieret af 

fritvalgsrammen. Rammen er en Finanslovbevilling til specialiserede hospitaler, godkendt i henhold til Sundhedsloven. 
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3.3. MATRIKELLØSE TILBUD 
Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret tilbud på det sociale område enten bestå 

af indsatser på et matrikelbundet tilbud eller bestå af matrikelløse indsatser. Den forståelse af et 

matrikelløst tilbud, som ligger til grund for nærværende afrapportering er, at et matrikelløst tilbud 

omfatter en helhedsindsats sammensat af delindsatser fra et eller flere højt specialiserede tilbud, 

som supplerer kommunens øvrige indsatser i en multidisciplinær tilgang. 

 

Knap fire femtedele af kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, at de anvender 

matrikelløse tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Kommunernes anvendelse af de matrikelløse tilbud varierer fra borger til borger og 

sammensættes individuelt afhængig af borgernes aktuelle behov og funktionsevnenedsættelse. 

Indsatserne leveres typisk enten i borgerens eget hjem, på kommunernes genoptrænings- og 

rehabiliteringscentre og/eller på eksterne tilbud, der leverer højt specialiserede indsatser. På 

denne måde kan kommunerne trække på egne tilbud i forhold til indsatser på specialiseret niveau 

og supplere med målrettede højt specialiserede indsatser fra øvrige tilbud. 

 

Kommunernes anvendelse af matrikelløse tilbud giver en god mulighed for at skræddersy 

målrettede indsatsforløb, hvor de relevante faglige kompetencer samles i en multidisciplinær 

tilgang for at kunne tilbyde indsatser med udgangspunkt i borgerens nærmiljø, ofte i borgerens 

eget hjem, med en øget virkning som udbytte. Desuden opleves matrikelløse tilbud særligt 

hensigtsmæssige til borgere, der har behov for en kombination af indsatser på specialiseret og 

højt specialiseret niveau. Derudover har kommunerne positive erfaringer med at anvende de 

matrikelløse tilbud som en måde at få iværksat rettidige og målrettede indsatser i tilfælde, hvor 

der er ventetid til eksterne tilbud, samt i tilfælde hvor borgeren efter endt forløb på et  eksternt 

tilbud fortsat har behov for højt specialiserede indsatser i fase III. 

 

De kommuner, som anvender matrikelløse tilbud, anvender primært de ambulante tilbud oplistet 

i tabel 2 til levering af indsatser på højt specialiseret niveau. Typisk leverer disse ambulante tilbud 

indsatser ved neuropsykolog og logopæd samt beskæftigelsesrettede indsatser såsom 

arbejdsafklaring og arbejdsfastholdelse. Leveringen af disse indsatser kan enten foregå i 

borgernes eget hjem eller på kommunale tilbud eller centre som udgående funktioner fra 

tilbuddene, eller på de ambulante tilbud selv. Udover de oplistede ambulante tilbud anvender 

kommunerne også tilbud, som vurderes at kunne tilbyde specifikke indsatser på højt specialiseret 

niveau, men som ikke vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til Socialstyrelsens definitioner for 

højt specialiserede tilbud. De specifikke indsatser kan eksempelvis være neuropsykologiske og 

logopædiske indsatser. 

 

Omkring halvdelen af de kommuner, som anvender matrikelløse tilbud, angiver, at de selv leverer 

en række indsatser til målgruppen på højt specialiseret niveau. Disse kommuner leverer 

eksempelvis beskæftigelsesindsatser, logopæd, neuropsykolog og/eller socialpædagogisk bistand 

på højt specialiseret niveau. 
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En række kommuner har indgået bilaterale aftaler om samarbejde med ambulante tilbud omkring 

levering af indsatser til matrikelløse tilbud for på denne måde at sikre en stabil levering af 

indsatser og sikre en hurtig igangsætning af indsatserne (læs mere herom i afsnit 3.4. om 

samarbejdsaftaler). Nogle kommuner stiller også lokaler til rådighed for de ambulante tilbud på 

eksempelvis kommunernes genoptræningscentre, hvilket sikrer tilstedeværelse af de højt 

specialiserede kompetencer tæt på borgeren og tæt på det faglige miljø og relevante fysiske 

rammer i kommunerne. 

 

Typisk for matrikelløse tilbud er, at de koordineres på tværs af kommunens forvaltningsområder, 

der leverer indsatser i rehabiliteringsforløbet, herunder sundhed, social, beskæftigelse og 

undervisning, og at det sker med borgeren i centrum og ud fra en neurofaglig tilgang. En vigtigt 

forudsætning for, at kommunerne kan koordinere rettidige, tværfaglige tilbud er etablering af 

hjerneskadekoordineringsfunktioner i form af hjerneskadekoordinator, hjerneskadeteam og/eller 

hjerneskadesamråd. Langt størstedelen af kommunerne i hovedstadsregionen har valgt at 

fastholde de hjerneskadekoordinerende funktioner, som blev etableret i forbindelse med  

puljemidlerne til hjerneskadeområdet i perioden 2012-2014.6 

 

3.4. SAMARBEJDSAFTALER 
Formaliserede samarbejdsaftaler forstås i hovedstadsregionens afrapportering som generelle 

aftaler, der ikke vedrører konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De 

generelle aftaler kan eksempelvis være abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne 

forpligter sig på at anvende bestemte tilbud. 

 

Det generelle billede blandt kommunerne i hovedstadsregionen er, at der gennemgående ikke er 

indgået formaliserede generelle samarbejdsaftaler af den karakter, der forpligter kommunerne i 

at anvende et bestemt tilbud. Derimod har mange kommuner i hovedstadsregionen indgået 

aftaler om samarbejde omkring målgruppen både kommuner imellem, imellem kommuner og 

region samt imellem kommuner og tilbud. 

 

Samarbejde mellem kommuner og kommuner og region 

Mellem alle 29 kommuner og Region Hovedstaden er der via KKR Hovedstadens rammeaftale 

indgået aftale om samarbejde for det specialiserede socialområde, der bidrager til tværgående 

koordination af området. 

 

I regi af rammeaftalen foretages hvert år en afdækning af sammenhængen mellem behov og 

efterspørgsel på de kommunale og regionale højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, 

hvilket også omfatter de højt specialiserede tilbud til voksne med kompleks erhvervet 

hjerneskade. Afdækningen danner grundlag for, om der skal foretages konkrete justeringer af 

antal pladser og tilbud i hovedstadsregionen, ligesom den identificerer særlige fokusområder, 

hvor der er behov for særlig tværkommunale tiltag eller indsatser. 

 

                                                           
6
 Forespørgsel vedrørende hjerneskadekoordineringsfunktioner, Fælleskommunalt sekretariat, 2015 
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Erhvervet hjerneskade har været i fokus i hovedstadsregionens rammeaftalearbejde over en 

årrække, og vil også være det fremadrettet. I 2012 gennemførtes en dybdegående kortlægning af 

området for erhvervet hjerneskade. Kortlægningen satte blandt andet fokus på tilbud til voksne 

med erhvervet hjerneskade, og hvordan samarbejdet og koordinationen mellem kommuner, 

hospitaler og de eksterne tilbud kunne bidrage til at sikre sammenhængende forløb til voksne 

med erhvervet hjerneskade.7 I Rammeaftale 2016 er området for erhvervet hjerneskade 

yderligere udpeget som et særligt fokusområde, hvilket er med til at sikre et tværkommunalt 

fokus på området, både i de enkelte kommuner og de tværgående fora i KKR Hovedstaden.8 

 

Som led i Rammeaftalen har kommunerne og Region Hovedstaden desuden vedtaget en særlig 

samarbejdsmodel for de mest specialiserede kommunale og regionale tilbud i 

hovedstadsregionen. Samarbejdsmodellen skal sikre, at viden og kompetencer i de mest 

specialiserede tilbud videreføres og fastholdes i regionen, såfremt tilbuddene skulle blive 

lukningstruet. Som led heri bliver alle tilbud omfattet af hovedstadsregionens udviklingsstrategi 

løbende fulgt og vurderet af en særligt nedsat task force.9 

 

Udover rammeaftalesamarbejdet har kommunerne i hovedstadsregionen i begrænset omfang 

indgået aftaler om samarbejde med andre kommuner i regionen omkring højt specialiserede 

indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Disse aftaler, der er indgået, 

omhandler blandt andet fælles kompetenceudvikling, pårørendegrupper, deling af særlige 

kompetencer som eksempelvis logopæd samt systematiseret vidensdeling. 

 

De ni kommuner i Midtklyngen10 har eksempelvis i august 2015 indgået aftale om at etablere et 

formelt samarbejde på hjerneskadeområdet. Samarbejdet vil have fokus på ensartet systematisk 

registrering af borgere med erhvervet hjerneskade, fælles kompetenceudvikling samt udvikling af 

tværsektorielt samarbejde såvel som tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. 

 

Samarbejde mellem kommuner og tilbud 

Knap en tredjedel af kommunerne i hovedstadsregionen har indgået aftaler om samarbejde med 

tilbuddene oplistet i tabel 1 og 2. En række kommuner har eksempelvis indgået aftaler med et 

kommunikationscenter omkring udredning og forløb. Aftalerne om samarbejde dækker typisk alle 

kommunikationscentrets ydelser, herunder ydelser målrettet borgere med erhvervet hjerneskade 

og er med til at sikre smidige sagsgange og rettidige indsatser. En række kommuner har desuden 

indgået aftaler med andre ambulante tilbud såsom BOMI og Center for Hjerneskade, typisk 

omkring erhvervsafklaringsforløb og pårørendetilbud. Aftalerne om samarbejde anvendes typisk 

også i forbindelse med kommunernes etablering af matrikelløse tilbud, hvor der indgås aftaler om 

tilbuddenes levering af højt specialiserede indsatser. 

 

                                                           
7 KKR Hovedstadens kortlægning af barrierer og muligheder på senhjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden, 2012. 
8
 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2016, KKR Hovedstaden. 

9
 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2016, KKR Hovedstaden. 

10
 Midtklyngen omfatter kommunerne beliggende i Region Hovedstadens planområde midt på hospitalsområdet: 

Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner. 



Afrapportering på central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
  
 

13 
 

En række kommuner, der aktuelt ikke har indgået aftaler om samarbejde, er i færd med at 

undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med andre kommuner og/eller tilbud. Det 

vurderes, at det er afgørende for at sikre helhedsorienterede og fokuserede rehabiliteringsforløb 

for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, at tilbud og kommuner indgår i løbende og 

systematisk dialog omkring sammensætning af indsatserne eksempelvis i form af 

samarbejdsaftaler. 

 

4. UDFORDRINGER 
Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående 

overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser 

(kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed). 

 

Kommunerne og Region Hovedstaden fremhæver imidlertid en række områder, der i forskellig 

grad udfordrer sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af højt specialiserede indsatser 

herunder i det konkrete match mellem borgere og tilbud til borgere med kompleks erhvervet 

hjerneskade i hovedstadsregionen. Dog skal det bemærkes, at disse områder ikke på nuværende 

tidspunkt opleves at stille området i akutte problemstillinger, men at de i forskellig grad giver 

anledning til handling. Områderne er samlet under overskrifterne: 1) sammenhæng mellem 

efterspørgsel og udbud samt 2) rammerne på området. 

 

Følgende vurderes at udfordre sammenhængen mellem efterspørgsel og udbud af ydelser: 

 

 Kommunerne oplever, at nogle af de ambulante tilbud udbyder prædefinerede forløbspakker, 

som ikke nødvendigvis imødekommer behovene hos de enkelte borgere. Dette er for 

eksempel tilfældet, hvor en borger kun har brug for delydelser i den samlede 

rehabiliteringsindsats på højt specialiseret niveau, og hvor de øvrige ydelser kan håndteres i 

kommunens eget regi. Af hensyn til borgerne er det i denne sammenhæng også vigtigt, at de 

ambulante tilbud kan levere udgående ydelser tættere på borgerne, så blandt andet 

transporttiden reduceres. Især for den centrale udmeldings målgruppe er lang transporttid 

ikke hensigtsmæssigt, da det kan udtrætte borgeren fysisk og mentalt og dermed påvirke 

effekten af indsatserne. Kommunerne oplever, at flere af de ambulante tilbud i de senere år 

er blevet bedre til at gå i dialog med kommunerne og imødekomme de beskrevne behov, men 

der opleves fortsat et udviklingspotentiale på området. 

 

 En række af kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, at de oplever ventetid til 

døgn- og botilbuddene eller de ambulante tilbud, hvilket kan være en udfordring i forhold til 

at sikre rettidige indsatser for borgerne. Det har ikke været muligt til nærværende 

afrapportering at afdække de oplevede ventetider nærmere i forhold til det reelle omfang, 

ventetidernes længde og antallet af borgere på venteliste, ligesom der heller ikke er gjort 

betragtninger omkring, hvad der er en acceptabel ventetid. Over for en lille målgruppe som 

voksne med kompleks erhvervet hjerneskade må der forventes et vist niveau af ventetid, da 

et muligt alternativ er at dimensionere med ledig kapacitet i perioder, hvilket vil være meget 

omkostningstungt. Kommunernes indberetninger af oplevelsen af ventetid skal derfor tages 
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med forbehold for, hvad en konkret afdækning af ventetider vil vise. I de tilfælde, hvor 

kommunerne oplever ventetider til tilbuddene, vil kommunerne typisk sammensætte 

indsatser for de pågældende borgere enten i borgerens eget hjem eller i alternative tilbud, 

hvor de højt specialiserede indsatser eksempelvis bliver leveret som udgående funktioner fra 

eksterne tilbud. 

 

 Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og svær udadreagerende adfærd er ikke 

omfattet af den centrale udmelding. En række kommuner oplever imidlertid, at de 

længevarende botilbud har svært ved at rumme borgere med svær udadreagerende adfærd 

eller med sociale dysfunktioner som følge af kompleks erhvervet hjerneskade. I disse tilfælde 

må kommunerne finde alternative tilbud og supplere med højt specialiserede indsatser på 

anden vis. 

 

Følgende rammer på området vurderes at udfordre kommunernes muligheder for at anvende højt 

specialiserede indsatser og tilbud: 

 

 Generelt oplever kommunerne i hovedstadsregionen, at fraværet af nationale kriterier og 

definitioner for højt specialiserede indsatser og tilbud gør det svært for den enkelte kommune 

at skabe og opretholde et tilstrækkeligt overblik over, hvilke højt specialiserede indsatser der 

er tilgængelige på hvilke tilbud, samt hvilke ydelser der tilbydes inden for de forskellige 

specialiseringsniveauer. Kommunerne har fokus på at give borgerne de tilbud og indsatser, 

som deres funktionsevneniveauer tilsiger, men ofte kan det svært at finde og skelne mellem 

de forskellige tilbud. Dette kan være en hindring for en hensigtsmæssig og målrettet 

udnyttelse af tilbudsviften. 

 

 Som nævnt i afsnit 2 får to af tilbuddene til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

henvist borgere både fra kommunerne samt fra hospitaler og praktiserende læger via 

fritvalgsrammen efter Sundhedsloven. I forhold til Center for Hjerneskade oplever 

kommunerne, at tilbuddets status som leverandør under fritvalgsrammen medfører en række 

uklare henvisningsveje og prioriteringer. Dette opleves blandt andet at medføre ventetider for 

kommunalt henviste borgere, hvilket er en udfordring i forhold til at sikre rettidige indsatser 

til borgerne. 

 

5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION 
Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at den nuværende sammensætning af 

tilbudsviften for tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade kombineret med 

kommunernes anvendelse af indsatser i nærmiljøet med en multidisciplinær tilgang (matrikelløse 

tilbud) bidrager til at sikre højt specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes 

behov og ønsker i forhold til nærhed og mindre transporttid og samtidig sikrer en fastholdelse af 

de nødvendige højt specialiserede kompetencer og højt specialiseret viden i hovedstadsregionen. 

 

Denne sammensætning af tilbudsviften understøttes blandt andet gennem kommunernes 

hjerneskadekoordinerende funktioner i form af hjerneskadekoordinatorer, hjerneskadeteam 
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og/eller hjerneskadesamråd, der sikrer den nødvendige koordination af de højt specialiserede 

indsatser på tværs af kommuner, tilbud og sektorer. 

 

De tilbud, som indgår i nærværende afrapportering, og som vurderes i højeste grad at opfylde 

kriterierne for højt specialiserede tilbud, vurderes i dag at være både fagligt og økonomisk 

bæredygtige tilbud. Således oplever tilbuddene på nuværende tidspunkt ikke akutte 

problemstillinger i forhold til at kunne levere højt specialiseret indsatser til voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade. 

 

Gennem hovedstadsregionens rammeaftalesamarbejde sker en løbende monitorering og  

opfølgning på sammensætningen af tilbudsviften, ligesom der gennem samarbejde mellem 

kommuner i regionen og mellem kommuner og tilbud sikres en løbende tilpasning af de konkrete 

indsatser og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. 

 

Således opleves ingen af de områder, som er beskrevet i afsnit 4, på nuværende tidspunkt at stille 

området i umiddelbart akutte problemstillinger, men de lægger i forskellig grad op til handling for 

at sikre udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. 

Nedenfor beskrives de områder, hvor hovedstadsregionen oplever et behov for at rette fokus for 

at fremtidssikre og forbedre området. Områderne er samlet under overskrifterne: 1) 

sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud samt 2) rammerne på området. 

 

For at sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser vurderer 

kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 

 At det gode samarbejde mellem alle de 29 kommuner og Region Hovedstaden i regi af 

hovedstadsregionens Rammeaftale for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning fortsat vil have fokus på de mest specialiserede tilbud samt at sikre 

udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud på det specialiserede socialområde. I 

forbindelse med Rammeaftale 2017 vil der eksempelvis være et særligt fokus på at afdække 

behovet for pladser til borgere med udadreagerende adfærd. 

 

 I regi af Rammeaftalen er der desuden et særligt fokus på regionens kommunikationscentre i 

forhold til at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige centre. Driftsherrerne for de tre 

kommunikationscentre beliggende på Sjælland11 (Region Hovedstaden, Hillerød og 

Københavns Kommuner) og KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og 

Specialundervisning har i forlængelse heraf besluttet at drøfte en reorganisering af området. 

Ingen af de tre centre er på nuværende tidspunkt i konkrete vanskeligheder i forhold til 

belægning eller økonomi, men formålet med reorganiseringen er på sigt at sikre 

forsyningssikkerheden i hovedstadsregionen samt faglige og økonomisk bæredygtige 

kommunikationscentre, der kan opretholde og udvikle højt specialiserede kompetencer og 

indsatser med høj kvalitet i faglige vidensmiljøer. 

                                                           
11

 Kommunikationscentret i Bornholms Regionskommune vil i udgangspunktet ikke blive berørt heraf, idet 
reorganiseringen alene omfatter Kommunikationscentret Hillerød, Kommunikationscentret Region Hovedstaden og 
Center for Specialundervisning for Voksne (CSV, Københavns Kommune). 
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 Et fortsat fokus på at indgå aftaler om samarbejde kommuner imellem og mellem kommuner 

og tilbud, der medvirker til at sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af højt 

specialiserede indsatser og samtidig bidrager til at imødegå ventetider. 

 

 I forlængelse heraf opfordres tilbuddene til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade til at 

fortsætte dialogen med kommunerne og den positive udvikling med i højere grad at 

tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så de tilpasses behov hos målgruppen og 

kommunernes efterspørgsel. For eksempel ved at levere målrettede ydelser lokalt i 

kommunerne i form af blandt andet udgående funktioner, samt at kunne tilbyde akutte og 

midlertidige indsatser, når der er behov herfor. Dette gælder både tilbud beliggende i 

hovedstadsregionen såvel som de tilbud, som kommunerne anvender i andre regioner. 

 

 For at sikre, at tilbuddene til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade fremadrettet har 

de nødvendige kompetencer, opfordres driftsherrerne til at have opmærksomhed på at sikre 

efteruddannelse og kompetenceudvikling til personalet, samt sikre at tilbuddene er opdateret 

på den nyeste forskning og evidens på området. I forlængelse heraf opfordres tilbuddene 

desuden til fortsat at arbejde på at være synlige og aktivt informere om deres indsatser og 

udbrede deres særlige viden og faglighed til kommunerne. 

 

For at rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende 

højt specialiserede indsatser og tilbud bør fokus være på følgende områder: 

 

 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden opfordrer til, at der på nationalt 

plan opstilles kriterier for, hvilke kompetencer der skal være til stede på de forskellige 

specialiseringsniveauer inden for de forskellige faggrupper involveret i 

hjerneskaderehabilitering. Dette skal medvirke til at sikre kvaliteten af indsatser og tilbud på 

de forskellige specialiseringsniveauer. 

 

 I forlængelse heraf opfordres desuden til, at der på nationalt plan foretages en 

landsdækkende kortlægning af, i hvilken grad tilbud til voksne med kompleks erhvervet 

hjerneskade lever op til de opstillede kriterier, herunder en afdækning af snitfalder mellem 

tilbuddene, og hvilke ydelser de leverer på hvilke niveauer. Dette skal bidrage til en mere 

kvalificeret og målrettet matchning mellem borger og tilbud, og forventes også at kunne 

bidrage til at nedbringe oplevede ventetider. 

 

 Endelig opfodres der til, at der på nationalt plan foretages en evaluering af henvisningen til og 

finansieringen af de tilbud, som både leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under 

Sundhedsloven og andre lovgivninger, blandt andet med henblik på at nedbringe ventetider. 
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6. METODE 
Nærværende afrapportering er baseret på 27 kommunale indberetninger, der omfatter alle 

hovedstadsregionens 29 kommuner12, samt drøftelser i en særlig nedsat faglig referencegruppe 

med repræsentanter fra kommunerne, tilbud og Region Hovedstaden. Deltagerne i den faglige 

referencegruppe er udvalgt ud fra deres særlige faglige viden og indsigt i området samt et 

indgående kendskab til indsatser og tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. 

 

De kommunale indberetninger består af besvarelser på et spørgeskema med samlet set 10 

spørgsmål fordelt på tre spørgsmål med afkrydsningsfelter og 7 spørgsmål med fritekstfelter. 

Spørgsmålene er inden for følgende temaer: Målgruppen, højt specialiserede indsatser og tilbud, 

udfordringer på området og tilrettelæggelse. 

 

Afrapporteringen er baseret på en svarprocent på spørgeskemaerne på 100, dog med varierende 

kvalitet i besvarelserne, således at nogle besvarelser er mangelfulde i beskrivelserne af anvendte 

tilbud, udfordringer mv. Nogle kommuner har givet udtryk for, at de har oplevet det vanskeligt at 

besvare spørgsmålene. Årsagen hertil skal blandt andet findes i, at i og med volumen af 

målgruppen er så lille og omfatter flere forvaltningsområder i kommunerne, har det været 

omfattende at indsamle alle oplysninger. Desuden har flere kommuner haft svært ved applikere 

den centrale udmeldings definitioner af målgruppen og højt specialiserede indsatser og tilbud på 

den kommunale praksis. 

 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde har varetaget indsamling og 

bearbejdelse af data. Sekretariatet har med henblik på kvalificering og kvalitetssikring drøftet og 

fortolket data med den faglige referencegruppe. 

 

De indkomne data er ikke medtaget i afrapporteringen i den ”rå” version, men er anvendt som 

basis for en fælles afrapportering for hele regionen. Afrapporteringen opsummerer således det 

generelle billede af området i hovedstadsregionen, og der fremgår ikke data på kommuneniveau. 

Det skal derfor understreges, at der er tale om en overordnet, generisk analyse, hvor det alene er 

hovedkonklusionerne, der indgår.  

 

6.1. MÅLGRUPPEN 
En erhvervet hjerneskade er i den centrale udmelding defineret som en akut skade, der kan være 

forårsaget af apopleksi, blødninger i hjernen udover apopleksi, traume, tumor, infektion, 

forgiftning, iltmangel, giftstoffer mv. Udover årsagen til skaden, så skal hjerneskaden også være 

opstået tidligst 28 dage efter fødslen, for at der er tale om en erhvervet hjerneskade og ikke en 

medfødt hjerneskade. 

I den centrale udmelding afgrænses målgruppen desuden ud fra to kriterier: 

                                                           
12

 Ishøj og Vallensbæk kommuner samt Tårnby og Dragør kommuner har indgået forpligtende samarbejder på det 
specialiserede socialområde, hvilket betyder, at de har indsendt samlede besvarelser. Således er det samlede antal af 
indberetninger i nærværende afrapportering 27. 



Afrapportering på central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
  
 

18 
 

1) Voksne med erhvervet hjerneskade med behov for genoptræningsplan til rehabilitering på 

specialiseret niveau i kommunerne (jf. Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje for 

genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade), samt 

2) Voksne med erhvervet hjerneskade med behov for genoptræningsplan til avanceret niveau, 

men som ved overgang til kommunerne eller senere i forløbet har behov for en højt 

specialiseret indsats på socialområdet på grund af sværhedsgraden af følgerne, mængden af 

berørte funktionsområder og/eller følgernes konsekvenser for borgerens samlede 

livssituation. 

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter både borgere efter kriterium 1 og 2. 

Sundhedsstyrelsen vurderer omfanget af borgere inden for kriterium 1 til samlet set på landsplan 

at være 350-450 borgere årligt, mens Socialstyrelsen i den centrale udmelding vurderer omfanget 

af borgere inden for kriterium 2 til at være en ikke nærmere defineret mindre gruppe borgere. 

 

Sværhedsgraden og omfanget af funktionsevnenedsættelser og/eller sociale problemstillinger 

indgår i den samlede vurdering af behovet for højt specialiserede indsatser og tilbud. 

Funktionsevnenedsættelser skal tillige være kombineret med et behov for en højt specialiseret 

indsats og/eller tilbud for at være omfattet af den centrale udmelding. 

 

I det spørgeskema, der blev udsendt til kommunerne i hovedstadsregionen er der foretaget en 

præcisering af den centrale udmeldings definition og afgrænsning af målgruppen for voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade. Præciseringen er sket i samråd med den faglige 

referencegruppe, ligesom tvivlsspørgsmål er afklaret med Socialstyrelsen. Præciseringen har 

bidraget til at gøre målgruppeafgræsningen mere operationaliserbar for kommunerne, men har 

dog ikke kunnet bidrage til en fuld afklaring af målgruppen. 

 

Til opgørelsen af antallet inden for målgruppen har kommunerne således skulle svare på følgende 

spørgsmål: 

 

”Hvor mange voksne med kompleks erhvervet hjerneskade skønnes det, at kommunen har været 
handlekommune for i løbet af 2014? ” 
 

Spørgsmålet er ledsaget af en bemærkning om, at opgørelsen kun skal omfatte borgere i fase III i 

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade. Denne præcisering er 

valgt, da den centrale udmelding kun omfatter højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et 

rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb i fase III med henblik på, at borgeren 

opnår bedst mulige funktionsevner. 

 

Fælleskommunalt sekretariat har efterfølgende kvalificeret kommunernes indberetninger gennem 

en dialog telefonisk og via e-mail med kommunerne. 

 

Kommunerne har vurderet, at der i 2014 samlet set var 293 voksne i hovedstadsregionen, der er 

omfattet af målgruppen. Tallet er baseret på 24 ud af de 27 kommunale indberetninger i 

hovedstadsregionen. Tre kommuner har ikke opgjort antallet af borgere inden for målgruppen, da 
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de ud fra deres registreringer af borgerne ikke kan differentiere borgere i forhold til 

kompleksiteten. 

 

Hovedstadsregionens befolkning udgjorde i 4. kvartal af 2014 cirka 31 procent af den samlede 

befolkning i landet i alderen 18 år og opefter. Såfremt det antages, at andelen af voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen også udgør 31 procent af målgruppen på 

landsplan, burde antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen 

udgøre omtrent det halve af det indberettede antal. Der er således en væsentlig difference 

mellem det indberettede antal, og det estimat som kan udledes af den centrale udmelding. 

 

Der er forskellige forklaringer på differencen mellem kommunernes indberetninger og 

estimaterne i den centrale udmelding. Den primære forklaring vurderes at være, at den centrale 

udmeldings definition og afgrænsning af målgruppen giver store fortolkningsmuligheder. Det 

vurderes, at kommunerne har anvendt en fortolkning af kriterium 2 i målgruppeafgræsningen, 

som medfører, at kommunernes indberetninger både omfatter voksne, som har behov for højt 

specialiserede ydelser i alle dele af rehabiliteringsindsatsen, såvel som voksne, som kun har behov 

for højt specialiserede ydelser inden for delelementer af den samlede rehabiliteringsindsats. 

Kommunerne oplever, at denne gruppe af borgere, der rent sundhedsfagligt kun har behov for 

genoptræning på avanceret niveau, ofte på grund af sociale, psykologiske eller andre 

problemstillinger har behov for intensive og målrettede sociale indsatser for at sikre en vellykket 

rehabilitering. 

 

Desuden har det været en udfordring for kommunerne at anvende den centrale udmeldings 

afgræsning af målgruppen, da den tager udgangspunkt i definitionerne i Sundhedsstyrelsens 

faglige visitationsretningslinjer fra januar 2015, mens den centrale udmelding blev udsendt 1. 

november 2014. De faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering er således 

først blevet implementeret i kommunerne i løbet af 2015, og har ikke været benyttet på 

kommunernes sager i 2014 i forbindelse med registrering. Kommunerne har derfor bagudrettet 

måtte foretage et skøn over, hvilke borgere der har kunnet passe ind under målgruppen. 

 

6.2. HØJT SPECIALISEREDE TILBUD 
Den centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et 

rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb i fase III med henblik på, at borgeren 

opnår bedst mulige funktionsevner, jf. Sundhedsstyrelsens faseinddeling fra Forløbsprogrammet 

for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 2011. 

 

Ifølge den centrale udmelding er højt specialiserede indsatser og tilbud på hjerneskadeområdet 

kendetegnet ved, at de varetages af eller i samarbejde med andre højt specialiserede 

vidensmiljøer. De sociale indsatser bidrager her til det samlede rehabiliteringsforløb, som også 

kan bestå af indsatser fra undervisnings-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. 

 

I den centrale udmelding skelnes på socialområdet mellem indsatser på alment, specialiseret og 

højt specialiseret niveau, hvor sundhedsområdet skelner mellem indsatser på basalt, avanceret og 
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specialiseret niveau. Socialområdets højt specialiserede niveau kan sidestilles med 

sundhedsområdets specialiserede niveau, dog med følgende undtagelser: 

 

 Socialområdet har ikke forskningsforpligtigelse, og derfor kan der ikke stilles krav om, at 

det højt specialiserede niveau er forskningsdrivende 

 Højt specialiserede vidensmiljøer på socialområdet har ikke som forudsætning, at der er 

tre ansat i hver relevant faggruppe. Retningsgivende for den centrale udmelding er, at der 

er tre personer med beslægtet faglighed med henblik på, at de højt specialiserede tilbud 

har tilstrækkelig robusthed til at varetage opgaverne året rundt. 

 

På det sociale område kan et højt specialiseret tilbud enten bestå af indsatser på et 

”matrikelbundet” tilbud eller bestå af ”matrikelløse” indsatser. Et ”matrikelløst” tilbud består af 

et fagligt kompetent team med tilknytning til højt specialiserede tilbud. 

 

Kommunerne er blevet bedt om at indberette hvilke højt specialiserede tilbud, de har anvendt i 

2014 og 2015 til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i forløbsprogrammets fase III.  

 

Til trods for at det specialiserede socialområde er omdrejningspunktet for den centrale 

udmelding, oplister den centrale udmeldings definition af højt specialiserede indsatser og tilbud 

som beskrevet imidlertid også indsatser og kompetencer på undervisnings- beskæftigelses- og 

sundhedsområdet med henblik på at sikre en multidisciplinær tilgang til borgerne. Det er således 

uklart i hvilken grad de øvrige områder også skal være omfattet af et tilbud for, at det kan 

defineres som højt specialiseret. Desuden har den centrale udmeldings definition af de højt 

specialiserede indsatser og tilbud skabt usikkerhed om, hvorvidt et tilbud skal efterleve samtlige 

af de opstillede kriterier vedrørende indsatser, kompetencer, teknologi mv., hovedparten af dem 

eller blot få af dem. Dette afspejles også i kommunernes indberetninger, hvor der er stor forskel 

på, hvor mange tilbud samt hvilke typer af tilbud kommunerne har indberettet. 

 

Disse forhold betyder, at den centrale udmeldings definition af de højt specialiserede indsatser og 

tilbud indeholder mulighed for fortolkning. Kommunernes indberetninger er derfor blevet 

kvalificeret af den faglige referencegruppe, som på baggrund af gruppens kendskab til omfanget 

og specialiseringsgraden af de enkelte tilbuds indsatser har udvalgt de tilbud, som vurderes i 

højeste grad at leve op til den centrale udmeldings definition af højt specialiserede indsatser og 

tilbud. 

  

De medtagne tilbud, der er oplistet i nærværende afrapportering, er således de tilbud, som den 

faglige referencegruppe vurderer i højeste grad lever op til den centrale udmeldings definition af 

højt specialiserede indsatser og tilbud på socialområdet, og som anvendes af to eller flere 

kommuner. 



3.7 Dimensionering af SOSU- og PAU uddannelserne i 2015



KKR Hovedstaden  
Sammenligning af ny og gammel nøgle (Ældre nøgle og gammel nøgle vægtet 50%) 
(Beregning for social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter) 

  
  

Gammel 
forde- 
ling 
hjæl- 
pere 

Ny for- 
deling 
hjæl-
pere 

Forskel 
(Ny - 
gamme
l) 

Gammel 
fordeling 
assistenter 

Ny 
fordeling 
assistenter 

Forskel 
(Ny - 
gammel) 

101 København 912 622 -290 236 189 -47 
147 Frederiksberg 133 121 -12 27 32 5 
151 Ballerup 59 61 2 15 18 3 
153 Brøndby 43 43 0 15 15 0 
155 Dragør 18 19 1 6 6 0 
157 Gentofte 91 93 2 31 32 1 
159 Gladsaxe 90 82 -8 26 26 0 
161 Glostrup 33 30 -3 9 9 0 
163 Herlev 38 36 -2 12 12 0 
165 Albertslund 32 29 -3 11 10 -1 
167 Hvidovre 56 58 2 17 19 2 
169 Høje-Taastrup 46 48 2 18 17 -1 
173 Lyngby-Taarbæk 101 88 -13 24 25 1 
175 Rødovre 57 53 -4 17 17 0 
183 Ishøj 18 18 0 7 7 0 
185 Tårnby 49 50 1 13 15 2 
187 Vallensbæk 11 13 2 5 5 0 
190 Furesø 50 50 0 14 15 1 
201 Allerød 25 27 2 9 9 0 
210 Fredensborg 44 46 2 13 15 2 
217 Helsingør 87 85 -2 24 26 2 
219 Hillerød 61 58 -3 17 18 1 
223 Hørsholm 29 37 8 8 11 3 
230 Rudersdal 89 85 -4 23 26 3 
240 Egedal 48 44 -4 15 15 0 
250 Frederikssund 62 59 -3 17 18 1 
400 Bornholm 72 69 -3 29 26 -3 
260 Halsnæs 39 41 2 11 13 2 
270 Gribskov 56 57 1 12 16 4 
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