
Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
2.1 Temadrøftelse: Beskæftigelse og arbejdsmarked – besøg af 
formandskabet for RAR Sjælland...................................................................................................2

Bilag 1: Organiseringen .......................................................................................................................................2
2.2 Beslutningssag: Regional væksthusaftale for 2016...............................................................4

Bilag 1: Regional aftale 2016 final......................................................................................................................4
2.3 Beslutningssag: Socialstyrelsens centrale udmeldinger – afrapportering 
på hjerneskade- og synsområdet.................................................................................................11

Bilag 1: Afrapp  Socialstyrelsens centrale udmelding på synsområdet november 
2015...................................................................................................................................................................... 11
Bilag 2: Afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på hjerneskadeområdet ............................27
Bilag 3: Følgebrev til kommunerne Cu om spiseforstyrrelser.....................................................................40

2.4 Beslutningssag: Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne 
og uddannelsen til pædagogisk assistent 2016. ........................................................................43

Bilag 1: Orientering om dimensioneringen på sosu og pau uddannelsen i 2016 .....................................43
Bilag 2: Bilag 2  ny fordeling af dimensioneringen af sosu 2016 ................................................................46
Bilag 3: Bilag 3 kommunernes dimensionering  af PAU i 2015 .................................................................48

2.5 Beslutningssag: Praksisplan- sygebesøg.............................................................................50
Bilag 1: Analyse sygebesøg ...............................................................................................................................50
Bilag 2: Kort over praksis og korttidspladser ................................................................................................72
Bilag 3: Modeller og tiltag - sygebesøg ...........................................................................................................90

2.7 Orienteringssag: Børnehus Sjælland – budget 2016 .........................................................101
Bilag 1: Brev til KKR. Formidling af data fra Børnehusene .....................................................................101

2.8 Orienteringssag: Greater Copenhagen................................................................................105
Bilag 1: Vedtægter Greater Copenhagen - dansk........................................................................................105
Bilag 2: Forståelsespapir .................................................................................................................................110

5.1 Meddelelser ............................................................................................................................117
Bilag 1: Notat om KORAs delanalyse 5.......................................................................................................117



2.1 Temadrøftelse: Beskæftigelse og arbejdsmarked – besøg 
af formandskabet for RAR Sjælland



 



2.2 Beslutningssag: Regional væksthusaftale for 2016



Marienbergvej 132, 1.
4760 Vordingborg

 

Tlf.: 55 35 30 35
Cvr: 30089464

info@vhsj.dk
www.vhsj.dk

Regional aftale for Væksthus Sjælland 2016

Denne regionale aftale mellem Væksthus Sjælland og KKR Sjælland er enslydende 
med den aftale, der indgås mellem KKR Hovedstaden og Væksthus 
Hovedstadsregionen 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 

November 2015

Kontaktperson
mvk@vhsj.dk

Tlf. dir.: 41 99 98 00
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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

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, 
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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

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 virksomheden en supplerende konsulent med 

specifikke kompetencer som kommer fra et andet Væksthus  
 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 



Side 4/6fået 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 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 udenfor 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 
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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

 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 
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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.



2.3 Beslutningssag: Socialstyrelsens centrale udmeldinger – 
afrapportering på hjerneskade- og synsområdet 
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1. Baggrund for afrapportering 
Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding for børn og unge med 

alvorlige synsnedsættelse. Formålet med den centrale udmelding er at sikre den nødvendige 

koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud i målgruppen for børn 

og unge med alvorlige synsnedsættelser på tværs af kommuner og regioner, jævnfør Central 

udmelding side 2. Baggrunden for den centrale udmelding var en bekymring om, hvorvidt der i 

fremtiden vil være et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud på det mest 

specialiserede specialundervisningsområde til målgruppen, idet en evaluering af 

kommunalreformen viste, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud og 

specialundervisning til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud 

i regioner og andre kommuner, jævnfør Central udmelding side 3. 

I den centrale udmelding henvises til § 9 i bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale 

område, hvorefter kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region skal behandle 

udmeldingen i det eksisterende rammeaftale-regi. Denne afrapportering er resultatet af 

behandlingen rammeaftale-regi. Den regionale rammeaftalestruktur er et formaliseret 

samarbejde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.  

 

1.1 Grundlag for afrapportering 
Denne afrapportering er resultatet af flere fortløbende, fælles processer i rammeaftale-regi:    

1. Workshop i rammeaftale-regi om forpligtende samarbejde på synsområdet, afholdt 

december 2014 

2. Region Sjællands og kommunernes besvarelse af udsendte spørgeskemaer, forår og 

sommer 2015  

3. Ekspertpanels behandling af de indsendte besvarelser fra kommuner og Region Sjælland, 

september 2015 

Alle tre ovenstående processer, som er pågået trinvis siden den centrale udmelding i 

november 2014, udgør således det samlede datagrundlag for denne afrapportering, og kan 

dermed også danne grundlaget for vurdering af behov for fremtidige initiativer til sikring af  et 

tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud for målgruppen. 

 

Workshop, afholdt december 2014  

Som opstart til arbejdet med den centrale udmelding, blev der i december 2014 afholdt en 

workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet med deltagelse af bestillere og 

udbydere fra kommunerne i region Sjælland. Formålet med workshoppen var - med baggrund i 

et fælles overblik over udbud og anvendelse af indsatser og tilbud til børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse – at drøfte behov og muligheder for et styrket samarbejde og 

koordinering. På workshoppen drøftede udbydere og bestillere på synsområdet tilbud, behov 

og muligheder for samarbejde inden for målgruppen, jf. Socialstyrelsens formålsbeskrivelse for 

den centrale udmelding. 

På workshoppen var indledningsvis oplæg fra Socialstyrelsen om indholdet i den centrale 

udmelding og fra rammeaftalesekretariatet om processen ift. den centrale udmelding i region 
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Sjælland. Efterfølgende var der gruppearbejde, hvor nedenstående spørgsmål, med 

udgangspunkt i spørgsmålene i den centrale udmelding, blev drøftet:  

- Hvilke indsatser/tilbud der er i regionen med udgangspunkt i oplæg fra udbyderne?  

- Hvilke indsatser/tilbud der anvendes i regionen med udgangspunkt i oplæg fra bestillerne? 

- Hvilke tilbud/indsatser der mangler for at opfylde behovene på området?  

- Snitflader/samarbejder mellem kommunerne og i forhold til de lands-/landsdelsdækkende 

tilbud? 

- Behov for særlige tiltag til sikring af tilstrækkelige udbud af indsatser/tilbud? 

Anbefalinger og konklusioner fra gruppearbejderne på workshoppen indgår som datamateriale 

i denne fremstilling.  

 

Udsendelse og besvarelse af spørgeskemaer, medio 2015 

Rammeaftalesekretariatet har i henhold til udmeldingen udarbejdet et spørgeskema, som er 

blevet udsendt til Region Sjælland og kommunerne i regionen primo 2015. 17 ud af regionens 

17 kommuner har svaret på spørgeskemaet. Herudover har Region Sjælland besvaret 

spørgeskemaet.  

Spørgeskemaet var opbygget med udgangspunkt i Socialstyrelsens skabelon, jævnfør bilag 2 

til udmeldingen, og derfor inddelt i følgende fire temaer:  

1. Målgruppen 

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 

3. Udfordringer i forhold til sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og 

tilbud  

4. Tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud og indsatser til 

målgruppen  

Spørgeskemabesvarelserne indgår som datamateriale i denne fremstilling. 

Kommunerne har i besvarelsen ikke angivet et fast pladsantal på de enkelte tilbud, fordi 

tilbuddene ikke udbyder pladser men en række forskellige enkeltydelser.   

 

Behandling i ekspertpanel, september 2015  

Besvarelserne på de udsendte spørgeskemaer er slutteligt blevet behandlet i et regionalt 

ekspertpanel med deltagelse af synseksperter fra kommuner, repræsentant fra Synscenter 

Refsnæs og repræsentanter fra rammeaftalesekretariatet. Herudover drøftede ekspertpanelet 

fremtidige indsatsområder i forhold til at sikre den nødvendige koordination og planlægning af 

de højt specialiserede indsatser og tilbud i målgruppen.  

Ekspertpanelet pointerer, at kommunernes besvarelse af det udsendte spørgeskema er en 

beskrivelse af et øjebliksbillede for den enkelte besvarer. Den efterfølgende behandling i 

ekspertpanelet og den tidligere afholdte workshop inddrager erfaringer fra et længere 

tidsperiode og med et bredere fælles perspektiv. 
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1.2 Opbygning af afrapportering 
Efter anbefaling fra ekspertpanelet er denne afrapportering opbygget således at der i første del 

gives en baggrund og grundlag for denne afrapportering – herunder beskrivelse af 

målgruppen.   

Anden del omhandler kommunernes anvendelse af højt specialiserede tilbud og indsatser, 

kommunernes indbyrdes samarbejde og de udfordringer, der knytter sig hertil.  

Tredje del af afrapporteringen er en beskrivelse af det højt specialiserede tilbud Synscenter 

Refsnæs. Herunder beskrivelse af Synscenter Refsnæs’ særlige funktion og ydelser i forhold til 

målgruppen som lands- og landsdelsdækkende tilbud, - samt en beskrivelse af hvilke ydelser 

der, ifølge ekspertpanelet, fortsat skal varetages og udbydes af Synscenter Refsnæs for at 

kommunerne kan sikre den nødvendige kvalitet i de højt specialiserede indsatser, sådan som 

den centrale udmelding lægger op til. Slutteligt indeholder denne del en beskrivelse af 

udfordringer i samarbejdet Synscenter Refsnæs og kommunerne imellem.  

Fjerde og sidste del af afrapporteringen vil være en sammenfatning af de beskrevne 

udfordringer, samt hvordan udfordringerne søges løst i de fremtidige samarbejder. 

 

1.3 Målgruppen 
I dette afsnit er opstillet opgørelse over målgruppen i region Sjælland. Opgørelsen er lavet 

med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger i de udsendte spørgeskemaer.  

I den centrale udmelding inddeles målgruppen i to delmålgrupper:  

 Børn med alvorlig synsnedsættelse  

 Børn og unge med sammensatte vanskeligheder 

Ekspertgruppen udtrykte bekymring for om den nuværende definition af målgruppen er bred 

nok, idet målgruppen kun omfatter børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Der er en 

gruppe af børn og unge med synsnedsættelse, som ikke går under betegnelsen alvorlig, men 

som alligevel har brug for specialindsatser, der af ekspertpanelet vurderes at være så unikke, at det 

er svært at opretholde kompetencegrundlaget lokalt.  

I kommunernes egne opgørelser i de udsendte spørgeskemaer, fordelte registreringerne sig 

således:  

Målgruppe  Børn i almene tilbud 

Børn i segregerede 

tilbud 

Samlet antal børn 

i målgruppen  

Vordingborg  3 0 3 

Sorø  4 4 8 

Roskilde 3 5 8 

Ringsted 6 10 16 

Næstved 5 9 14 

Lejre 3 0 3 

Guldborgssund 3 2 5 

Greve 0 6 6 

Faxe 1 6 7 
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Slagelse  0 5 5 

Holbæk  8 2 10 

Køge  4 3 7 

Solrød  1 1 2 

Lolland 1 6 7 

Stevns 2 2 4 

Odsherred  1 3 4 

Kalundborg 1 4 5 

Samlet  46 68 114 

 

Ifølge opgørelse fra Synsregistret, 1. januar 2014, var der i de 17 kommuner i regionen 

registreret 23 børn og unge med isoleret synshandicap, 43 børn og unge med sammensatte 

vanskeligheder, mens 15 børn og unge var registreret som datafejl/ under udredning. Altså i 

alt 81 børn var registreret i Synsregistret den 1. januar 2014, jævnfør bilag 1 til den centrale 

udmelding. 

Idet der er afvigelser i antallet af børn og unge, som er angivet i kommunernes svar på det 

udsendte spørgeskema og udtræk fra Synsregistret fra 1. januar 2014 (bilag 1 central 

udmelding), må tallene i skemaet ovenfor være forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelserne 

mellem opgørelsen af kommunernes angivelser af børn og unge i målgruppen og opgørelsen 

fra Synsregistret antages at være udløst af flere faktorer:  

 Der kan være dobbeltregistreringer, hvis både handlekommunen og 

betalingskommunen har svaret for de samme børn/unge 

 Tidsfaktor. Udtrækket fra Synsregistret, som der henvises til, er foretaget den 1. januar 

2014 og kommunernes indberetninger i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer 

er fra medio 2015 

 Spørgsmålene som kommunerne har svaret på i henhold til målgruppen har vedrørt, 

hvilke tilbud den unge har været i (alment eller segregeret), og ikke kun om de unge 

kun har haft svær, isoleret synsnedsættelse eller alvorlig synsnedsættelse med 

yderligere funktionsnedsættelser, som er den sondring der findes i den centrale 

udmelding og i Synsregistrets udtræk      

Usikkerhedsfaktorerne og afvigelserne i registreringer, og opgørelsen af antallet af unge i 

delmålgrupperne, gør at videre behandling af ovenstående data skal gøres med forbehold.  

Overordnet viser den samlede opgørelse af kommunernes svar, og udtræk fra Synsregistret, at 

der i regionen er en klar overvægt af børn og unge med multiple handicap (Børn og unge med 

sammensatte vanskeligheder) i forhold til børn og unge, som er omfattet af Socialstyrelsens 

første målgruppe (Børn med alvorlig synsnedsættelse, som ikke har sammensatte 

vanskeligheder). Endvidere viser den samlede opgørelse af målgruppen også en overvægt af 

børn og unge i segregerede tilbud. For både registreringer i Synsregistret og typen af tilbud 

(almen eller segregeret) kan man på et overordnet niveau konkludere at der er ca. dobbelt så 

mange børn og unge med henholdsvis sammensatte vanskeligheder og i segrerede tilbud, som 

der er børn og unge uden sammensatte vanskeligheder og i almene tilbud.  
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2. Samarbejde kommunerne imellem  

2.1 Højt specialiserede kommunale indsatser og tilbud 
I nedenstående skema er der oplistet en oversigt over de sjællandske kommuners anvendelse 

af højt specialiserede kommunale tilbud1, og hvad de enkelte tilbud anvendes til ifølge 

kommunerne selv. Dette er en konkluderende og overordnet opsamling, så enkelte tilbud er 

udeladt. De enkeltstående tilbud der er udeladt i skemaet nedenfor er kommunale 

synskonsulenter, forskellige kommunale specialbørnehaver og skoler, samt center for handicap 

og psykiatri. Herudover skriver én kommune at de anvender Center for døvblindhed og 

høretab/ Ålborgskolen til en række forskellige indsatser, mens en enkelt kommune anvender 

IBOS (Københavns Kommune) vedrørende specialrådgivning omkring inklusion. Ud over de 

kommunale tilbud anvendes tilbud på Synscenter Refsnæs (afsnit 3.)  

 

Tilbuddets navn: Driftsherre:  Anvendes ifølge 

kommunernes besvarelse i 

spørgeskemaer til2:  

Synscentralen  Vordingborg Kommune driver 

Synscentralen. Synscentralen 

er et tværkommunalt 

samarbejde mellem 

kommunerne Faxe, 

Vordingborg, Næstved, 

Guldborgsund og Lolland 

Kommune 

(Abonnementsaftale: 

samarbejds- og 

leveringsaftale mellem 

kommunerne)  

IKT – Understøttelse  

Sproglig indsats  

ADL, Orientering og 

Mobilitytræning 

Læring/ Udredning 

Specialrådgivning omkring 

inklusion  

Alternativ kommunikation 

CSU – Slagelse (Center for 

specialundervisning) 

Slagelse Kommune. 

(Abonnementsaftale: 

samarbejde mellem 

Odsherred, Holbæk, 

Kalundborg, Ringsted, Sorø, 

Slagelse) 

IKT – Understøttelse  

Sproglig indsats  

ADL, Orientering og 

Mobilitytræning 

Læring/ Udredning 

Specialrådgivning omkring 

inklusion  

Alternativ kommunikation 

SCR Kommunikation Roskilde Kommune er IKT – Understøttelse 

                                                           
1 I region Sjælland forstås ”Højt specialiserede tilbud” ud fra følgende tre kriterier: 1) Den målgruppe der 
betjenes, 2) De faglige kompetencer der er tilstede i tilbuddet og 3) Antal af udbydere på området  

 
2 Det er vigtigt at påpege at skemaet er en opsamling af hvad kommunerne har skrevet at tilbuddene 

anvendes til i spørgeskemaerne, og derfor er udtryk for et øjebliksbillede, som ikke er udtømmende eller 

dækkende for hvad tilbuddene leverer. F.eks. oplyser SCR Kommunikation under gennemgangen i 

ekspertpanelet at de også leverer Læring/ Udredning, Specialrådgivning omkring inklusion og Alternativ 

kommunikation  
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(Specialcenter Roskilde) driftsherre. 

(Abonnementsaftale med 

Greve, Køge, Solrød, Lejre, 

Stevns og Roskilde) 

Sproglig indsats  

ADL, Orientering og 

Mobilitytræning 

 

 

I nedenstående skema kan man se en opsamling af kommunernes besvarelse af, hvilke 

indsatser og tilbud som de enkelte kommuner anvender i forhold til hele målgruppen. Dette er 

en konkluderende og overordnet opsamling så enkelte tilbud og indsatser er udeladt.  

 

Højt specialiserede 

indsatser for hele 

målgruppen: 

Tilbud hvorfra indsatserne, ifølge kommunernes 

besvarelse i spørgeskemaerne, rekvireres: 

IKT-understøttelse  Langt størstedelen af kommunerne anvender primært tilbud i 

egne kommuner eller i kommuner med hvem der er indgået 

samarbejdsaftaler. Enkelte kommuner angiver, at de 

rekvirerer andre kommuners synskonsulenter – enkelte 

kommuner rekvirerer indsatser og botilbud fra en kommune i 

hovedstadsområdet.  

Sproglig indsats  Alle kommuner anvender primært tilbud i egne kommuner 

eller i kommuner med, hvem der er indgået samarbejdsaftaler 

med. En kommune bruger tilbud i andre regioner.  

ADL, Orientering og 

Mobilitytræning 

Størstedelen af kommunerne anvender tilbud i egen 

kommune, eller i de kommuner som der er indgået 

samarbejdsaftale med. Flertallet angiver herudover 

Synscenter Refsnæs, jf. afsnit 3 om Synscenter Refsnæs. 

Enkelte tilbud anvender kun egne kommunale tilbud – enkelte 

anvender tilbud og opholdssteder i andre regioner  

Læring/ udredning Størstedelen af kommunerne anvender tilbud i egen 

kommune, eller i de kommuner, som der er indgået 

samarbejdsaftale med. Flertallet angiver herudover 

Synscenter Refsnæs som rekvireret tilbud. Enkelte tilbud 

bruger kun egne kommunale tilbud – enkelte anvender tilbud 

og opholdssteder i andre regioner 

Specialrådgivning omkring 

inklusion af børn og unge 

med alvorlig 

synsnedsættelse 

Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra 

Refsnæs Synscenter – typisk i samarbejde med egne 

synskonsulenter. En enkelt kommune anvender IBOS, 

Københavns Kommune, og en enkelt kommune anvender 

Center for døvblindhed/ høretab - Ålborgskolen.  

Alternativ kommunikation Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra 

Refsnæs Synscenter og/ eller anvender tilbud i egen 

kommune 

Andet (andre indsatser)  Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra 

Refsnæs Synscenter og/ eller anvender tilbud i egen 

kommune eller samarbejdskommune.  

Af andre indsatser nævnes:  
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Materialelaboratorium, tværfaglig skoleudredning (Refsnæs) 

Lysforhold, indretning af lokaler, rådgivning og vejledning 

 

2.2 Kommunale samarbejder og tværkommunale samarbejdsaftaler  
Som det fremgår af ovenstående opsamlinger af kommunernes svar på de udsendte 

spørgeskemaer bliver visse typer af højt specialiserede indsatser, ”IKT-understøttelse” og 

”Sproglig indsats”, hovedsagligt varetaget på kommunernes egne tilbud (eller i 

netværkskommuner). 

De andre typer af indsatser varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner 

(primært Synscenter Refsnæs). Få kommuner anvender kun egne kommunale tilbud til 

varetagelsen af alle kommunens indsatser i forhold til begge delmålgrupper.  

Kommunerne oplyser at der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler i regionen, 

såsom Synscentralen og SCR-Roskilde. De fleste indsatser løses i egne kommuner eller i 

samarbejdskommuner. Dette gælder således indsatser varetaget i Synscentralen, CSU- 

Slagelse, SCR- Roskilde som alle bliver anvendt meget af nær- og samarbejdskommuner. 

Materialet peger ikke på at de forskellige kommunale netværk rekvirerer indsatser på tværs af 

hinanden – når der rekvireres indsats uden for det kommunale netværk er det primært 

Synscenter Refsnæs, der anvendes (derudover IBOS, Geelsgård RH, Ålborgskolen).  

De nødvendige fagpersoner – også i fremtiden:   

De fleste kommuner henviser til at synskonsulenterne i kommunikationscentrene har en 

specialiseret synsfaglig ekspertise, og at samarbejdet i netværkskommunerne sikrer at 

synskonsulenterne har det nødvendige faglige niveau. Nogle kommuner henviser til at de ved 

særlige behov for særligt specialiserede indsatser rekvirerer Synscenter Refsnæs.  

Samarbejde om fremtidig udvikling af de højt specialiserede indsatser 

Kommunerne henviser primært til de internt strukturerede samarbejdsaftaler i netværkene. 

Nogle kommuner henviser også til det fortsatte samarbejde med Synscenter Refsnæs.   

En kommune udtrykker, i spørgeskemasvar, dyb bekymring for dét tilfælde at 

specialistvejledningen og den faglige sparring som Synscenter Refsnæs udbyder skulle 

forsvinde i fremtiden.   

2.3 Kommunernes udfordringer til sikring af højt specialiserede 

indsatser og tilbud  
Som gennemgangen af højt specialiserede indsatser og tilbud viste, jf. afsnit 2.1, er der flere 

indbyrdes samarbejdsaftaler mellem kommunerne. Det fremgår af besvarelserne at 

kommunerne stort set altid varetager indsatserne IKT – understøttelse og Sproglig indsats 

selvstændigt (enten i egen kommune eller i tilbud i kommune, som der er indgået 

samarbejdsaftale med). I forhold til de øvrige indsatser er det ifølge kommunernes besvarelser 

meget varierende om indsatserne løses i egen kommune, i kommune som der er indgået 

samarbejdsaftale med, eller på tilbud uden for kommunerne.  

 

Det generelle billede i besvarelsen af spørgeskemaerne, er, at der blandt kommunerne ikke 

ses nogle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede 
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indsatser i regionen, så længe Synscenter Refsnæs kan varetage de højest specialiserede 

indsatser, som kommunerne ikke selv kan varetage.  

Kommunerne henviser i spørgeskemaerne til at deres egne tværkommunale netværk og 

Synscenter Refsnæs løser indsatserne på højt niveau. En kommune udtrykker bekymring for at 

yderkommuner har svært ved at opretholde det nødvendige niveau af idrætstilbud til 

målgruppen, mens én kommune skriver at kan være lang ventetid på skolemateriale, som 

udarbejdes af Synscenter Refsnæs.   

Herudover udtrykte ekspertpanelet bekymring i forhold til at kunne sikre det tilstrækkelige 

kompetenceniveau hos medarbejdere i kommunerne, der arbejder med enkeltintegrerede 

børn, som følge af de ændrede måder at organisere skolen på hvor lærernes specialisering 

inden for hhv. indskoling, mellemtrin og overbygning er ensbetydende med mange lærerskift i 

et skoleforløb. 

Ekspertpanelet udtrykte ligeledes bekymring for det synsfaglige kompetencegrundlag hos de 

fagprofessionelle, der er i barnets nærmiljø og varetager undervisningsopgaven hos den del af 

målgruppen, der er inkluderet i et alm. folkeskole. Kompetencegrundlaget hos 

fagprofessionelle er afgørende for graden af vellykket inklusion. Kompetenceudvikling udbydes 

af Synscenter Refsnæs og understøtter synskonsulenternes vejledningsopgave af 

fagprofessionelle, der underviser børn og unge i målgruppen. 

På workshoppen i december 2014 blev der bl.a. peget på følgende initiativer, der kunne være 

med til at sikre den nødvendige, fremtidige koordination og planlægning på tværs af 

kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud for børn og unge med 

alvorlige synsnedsættelser: 

- Forløbsbeskrivelser, der kobler sig på evidens og i den enkelte sags behandling 

- Initiativer til dialog med ministeriet/uddannelsesinstitutionerne om etablering af en 

specialistuddannelse på synsområdet.  

- Etablering af en form for netværk, der kan generere og sprede viden på synsområdet. 

Netværket forudsættes at involvere både de pædagoger og lærere der arbejder med 

synshandicappede børn. 

- Det anbefaledes at leverandørerne udvikler mere fleksible tilbud, der er mere 

imødekommende over for købernes behov.  

3. Synscenter Refsnæs – de lands- og landsdelsdækkende 

funktioner   
Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret landsdækkende tilbud for blinde og svagsynede 

børn. Region Sjælland har ingen myndighedsopgaver – men alene et leverandøransvar over for 

kommunerne. Region Sjælland er driftsherre for Synscenter Refsnæs.  

Synscenter Refsnæs leverer ydelser indenfor   

 Specialrådgivningen  

 Specialskole 

 Botilbud 



 11 

Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs 

Specialrådgivningen leverer ydelser i form af rådgivning, vejledning, udredning, undervisning, 

kursusvirksomhed, videns arbejde og materialeproduktion til børn og unge med 

synsnedsættelse i alderen 0-17 år, deres forældre og de fagprofessionelle, der optræder i 

børnenes/de unges dag- og skoletilbud. 

Specialrådgivningens ydelser leveres både inden for KaS (Koordinering af Specialrådgivning) 

og VISO enkelt- og gruppesager.  

Tilsvarende leverer et Spielmeyer Vogt-team rådgivning, vejledning, udredning, undervisning, 

kursusvirksomhed og vidensarbejde i forhold til børn og unge med Spielmeyer Vogt Syndrom, 

deres forældre og fagprofessionelle i børnenes/de unges dag- og skoletilbud. 

Kvaliteten i Specialrådgivningen og Spielmeyer Vogt-teamet sikres i et tæt samarbejde med 

VISO i Socialstyrelsen, som er ansvarlig for vidensudviklingen.  

Ydelserne i Specialrådgivningen er objektivt finansieret og dermed uden umiddelbar betaling for 

kommunerne 

Specialskole på Synscenter Refsnæs 

På specialskoleområdet har Synscenter Refsnæs tilbud på følgende områder 

- Børneskole, folkeskoleloven § 20, stk. 3 

- Efterskole (skoledel), folkeskoleloven § 20, stk. 3 

- Efterskole (fritidsdel), servicelovens § 66 stk. 1,6 

- STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov 

- Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36 

Tilbud på skoleområdet er delvist takstfinansieret (en andel er objektivt finansieret) 

Botilbud på Synscenter Refsnæs 

I botilbuddet leveres  

- Døgnophold og aflastning efter servicelovens § 66 stk. 1,6 eller § 107 

- Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 

Tilbud på botilbudsområdet er fuldt takstfinansieret. 

3.1 Kommunernes samarbejdsaftaler med Synscenter Refsnæs 
Synscenter Refsnæs har et tæt samarbejde med de kommunale synskonsulenter i forhold til at 

målrette og tilpasse specialrådgivning, så det matcher de kommunale og lokale behov. 

Samarbejdet foregår på individniveau, når de lokale synskonsulenter indstiller et barn eller ung 

med synsnedsættelse til specialrådgivning, eller i konsulentnetværk, som Synscenter Refsnæs 

faciliterer.  

I relation til 15 kommuner, heraf 10 beliggende i Region Sjælland, har Synscenter Refsnæs 

abonnementsaftaler om levering af specifik synsvejledning målrettet bestemte borgere i 

alderen 0-17 år. Aftalerne er indgået med det formål at videreføre den eksisterende opsøgende 
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specialrådgivning fra Synscenter Refsnæs i forbindelse med ordningens ophør som 

landsdækkende funktion pr. 1. januar 2004 jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 

15.9.2003.  

 

På alle ydelsesområder (objektivt såvel som takstfinansieret) indgår Synscenter Refsnæs i 

kontinuerlig dialog med de enkelte kommuner, så de individuelt tilrettelagte indsatser kan 

tilpasses den enkelte. Der er fleksibilitet i ydelserne, der både kan have kort og lang varighed, 

foregå lokalt eller på Synscenter Refsnæs og i alle sammenhænge skræddersys efter den 

enkelte borger og kommunes behov. 

Indholdet i takstydelserne evalueres årligt på konferencer med deltagelse af sagsbehandlere, 

synskonsulenter, UU-vejledere, forældre og barnet/den unge. Ydermere sker en kontinuerlig 

tilpasning i direkte dialog med barnet/den unge, dennes synskonsulent, 

sagsbehandler/forældre mm.    

3.2 Synscenter Refsnæs – det nødvendige baggrundstæppe for de 

kommunale samarbejder  
I kommunernes besvarelser på de udsendte spørgeskemaer var Synscenter Refsnæs ofte 

nævnt som en nødvendig tilkøbsmulighed/ alternativ til kommunernes egne ydelser, når det 

gælder varetagelsen af højt specialiserede indsatser på Synsområdet. Da det nedsatte 

ekspertpanel behandlede kommunernes tilbagemeldinger på de udsendte spørgeskemaer, var 

der således også enighed om at Synscenter Refsnæs’ ydelseskatalog danner et nødvendigt 

baggrundstæppe for at kommunerne kan opretholde, og sikre, det nødvendige og påkrævede 

niveau, når det gælder løsningen af de højt specialiserede indsatser på synsområdet i forhold 

til målgruppen.  

 

Ekspertpanelet vurderede at Synscenter Refsnæs eksempelvis på følgende områder fungerer 

som et nødvendigt, og uundværligt, baggrundstæppe, når kommunerne også i fremtiden skal 

sikre et højt niveau i løsningen af højt specialiserede indsatser:  

- Udredning (herunder småbørns- og skolekurser)  

- Psykologbistand     

- Kursusafholdelse for fagprofessionelle  

- Materialeproduktion, hvor Synscenter Refsnæs er landets eneste aktør  

- Positionen som landsdelsdækkende videns institution, hvor den højest specialiserede 

viden inden for synsområdet er samlet   

- Fastholdelse og udvikling af synsfaglige netværk for målgruppen, deres forældre og 

synskonsulenter   

- Efterskoletilbud/STU   

 

3.3 Udfordringer i samarbejdet – kommuner og Refsnæs imellem  
Synsområdet har ikke enstrenget struktur. I kommunerne er der forskel på hvilke opgaver der 

varetages lokalt i skoler/institutioner, hvilke synskonsulenterne er involveret i, hvilke der 

henvises til kommunikationscentrene/synscentralen og hvilke der henvises til Synscenter 

Refsnæs. 
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Mange steder er det i praksis synskonsulenterne, der definerer snitfladerne, mellem den lokale 

opgavevaretagelse i de 3 kommunesamarbejder og den særligt specialiserede indsats i de 

lands- og landsdelsdækkende funktioner, når de indstiller til myndighed, hvilke tilbud børnene 

skal have tilbudt. 10 kommuner i Region Sjælland har indgået abonnementsaftaler med 

Synscenter Refsnæs om videreførelse af den tidligere opsøgende specialrådgivning, i praksis 

varetagelse af synskonsulentopgaven eller dele heraf. 

 

På workshoppen blev det behandlet, hvorledes tilgængelige indsatser og tilbud bliver benyttet 

således at den nødvendige ekspertise opretholdes. For at gøre dette blev skelnet mellem tilbud 

med forskellig finansiering. Det blev konstateret at de objektivt- og de 

abonnementsfinansierede tilbud på Synscenter Refsnæs, kommunikationscentrene og på 

Synscentralen bliver benyttet. Ligeledes benyttes det nye efterskoletilbud og STU på Refsnæs. 

 

Anderledes forholder det sig med de takstfinansierede pladser på botilbuds- og 

Børneskoleområdet på Refsnæs. Her udfordrer det manglende brug af pladser Synscenter 

Refsnæs mulighed for at opretholde den ekspertise, der er en forudsætning for Synscenters 

Specialrådgivning.  

 

Udfordringen tages op i Synscenter Refsnæs bilaterale samarbejde med kommuner, hvor tæt 

opfølgning på enkeltintegrerede børn og kompetenceudvikling for de professionelle, der er 

omkring børnene gøres til den nye base for Synscenter Refsnæs vidensarbejde. Samtidig 

udgør efterskolen en base for Synscenter Refsnæs vidensarbejde.  

4. Sammenfatning 
Som grundlag for en belysning og behandling af den centrale udmelding i rammeaftale-regi 

blev der indledningsvis, december 2014, afholdt workshop for udbydere og bestillere inden for 

synsområdet og efterfølgende gennemført en spørgeskemaundersøgelse der indbefattede 

Regionen og kommunerne medio 2015. Slutteligt blev der gennemført en efterfølgende 

behandling af spørgeskemasvarene, og drøftelse af udfordringer, i ekspertpanel i september 

2015. Det blev pointeret af ekspertpanelet at kommunernes og Region Sjællands besvarelse af 

det udsendte spørgeskema inviterede til beskrivelse af en øjeblikkelig situationstilstand for den 

enkelte besvarer (kommune eller Region), mens arbejdet på workshoppen og den 

efterfølgende behandling i ekspertpanelet var mere fortolkende processer, der inddrog 

erfaringer fra et længere tidsspænd og med et bredere fælles perspektiv. 

 

Kommunerne i Region Sjælland melder om 114 børn/unge med synshandicap, heraf er 81 

registreret i Synsregistret fordelt på 23 børn/unge med isoleret synshandicap, 43 børn/unge 

med sammensatte vanskeligheder og 15 børn/unge under udredning/datafejl.   

 

Af højt specialiserede regionale tilbud anvender kommunerne Synscentralen (Vordingborg),  

CSU Slagelse (Center for Specialundervisning) SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) og 

Synscenter Refsnæs.    

 

Inden for spektret af højt specialiserede indsatser varetages ”IKT-understøttelse” og ”Sproglig 

indsats” hovedsageligt lokalt på kommunens andre tilbud, mens andre typer indsatser 

varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner - og herunder Synscenter 

Refsnæs. Der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler, og når der rekvireres indsats 
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uden for det kommunale netværk er det primært Synscenter Refsnæs, der anvendes i form af 

abonnementsaftaler, specialrådgivning i KaS samt takstfinansierede undervisning- og botilbud, 

herunder Efterskole og STU. 

 

Samlet kan det konkluderes at for de ca. 100 synshandicappede børn, der er indrapporteret i 

forbindelse med den centrale udmelding i region Sjælland løftes kommunernes vejlednings- og 

rådgivningsforpligtelse fornuftigt i de tre tilbud, der leverer ydelser inden for området 

(Synscentralen Vordingborg, CSU Slagelse, CSR Roskilde). Synscenter Refsnæs udgør en 

forudsætning for den mest specialiserede opgaveløsning med specialrådgivning i form af 

udredning, materialeproduktion, uddannelse af fagprofessionelle og vidensbasering af det 

synsfaglige arbejde. Hertil med facilitering af synsfaglige netværk for målgruppen, deres 

familier og synskonsulenterne.  

 

4.1 Perspektiver på udfordringer og anbefalinger i det fremtidige 

samarbejde 
 

I arbejdet med den centrale udmelding i region Sjælland er identificeret et behov for at skabe 

klarhed over hvor forskellige opgaver kan løses mest hensigtsmæssigt, så det sikres, at der 

over for det enkelte barn/ unge ydes den mest optimale indsats. I workshop i december 2014 

blev det anbefalet at udarbejde forløbsbeskrivelser, der kobler sig på evidens og i den enkelte 

sags behandling kan være vejledende for, hvilke komponenter der skal indgå i tilbuddet til det 

enkelte barn/ unge. Dette arbejde er siden taget op af Socialstyrelsen, der med involvering af 

de centrale aktører på synsområdet arbejder med en forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og 

undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.  

Samtidig er identificeret behov for at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om etablering 

af en specialistuddannelse på synsområdet. Dette behov imødekommes af University College 

Syddanmark, Institut for blinde og svagsynede, der har etableret en pædagogisk 

diplomuddannelse for synsprofessionelle blandet andet med moduler inden for udredning og 

læring, rehabilitering og udvikling. Imidlertid består en udfordring i at få hold op at stå og 

modulerne gennemført med et rimeligt deltagergebyr, når holdene er små.   

Behov for at etablere et netværk, der kan genere og sprede viden på synsområdet er aftalt 

løftet af Synscenter Refsnæs, der som en del af KaS-kontrakten driver netværk både for 

målgruppen, deres familier og synskonsulenter. 

Tilsvarende arbejder Synscenter Refsnæs med udvikling af ydelser, der er mere fleksible og 

imødekommende over for købernes behov, sådan som arbejdet med den centrale udmelding 

har vist behov for. Synscenter Refsnæs udbyder kurser for fagprofessionelle i forløb af 

varighed tilpasset den enkelte køber. Kurserne tilbydes gennemført både på Synscenter 

Refsnæs og lokalt hos køberne. Med øget fleksibilitet i udbud af kurser styrkes kommunernes 

mulighed for at sikre de nødvendige kompetencer hos de professionelle der er i børnenes 

nærmiljø; hjemme i skole og dagtilbud.  
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2.3 Beslutningssag: Socialstyrelsens centrale udmeldinger – 
afrapportering på hjerneskade- og synsområdet 
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Indledning 
Socialstyrelsen har til alle kommuner udsendt brev af 31. oktober 2014 en central udmelding 

for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og brev af 1. november en central udmelding 

for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. De centrale udmeldinger indeholder en række 

spørgsmål til, hvordan hver region planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og 

tilbud til disse grupper.  

 

På denne baggrund har kommunerne på Sjælland og Region Sjælland udarbejdet en fælles 

rapport på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmeldinger. Sekretariatet for 

Rammeaftaler har indsamlet og bearbejdet data fra kommunerne. 

 

Rapporten er bygget op om de 4 temaer i Socialstyrelsens centrale udmelding: 

 

 Målgruppens størrelse og mulighed for at følge udviklingen 

 Antal og brug af højt specialiserede indsatser og tilbud 

 Udfordringer med at sikre det nødvendige antal pladser 

 Samarbejde på tværs i regionen 

 

I kommunerne i region Sjælland har der været fokus på hjerneskadeområdet siden 2012: 

 Hjerneskadeområdet har været fokusområde i rammeaftalerne for rammeaftale 

Sjælland 2012, 2013 og 2014 og herunder med særlig fokus på 

senhjerneskadeområdet.   

 Der er i perioden 2013-2014 gennemført et senhjerneskadeprojekt inklusiv to 

spørgeskemaundersøgelser i kommunerne i henholdsvis 2013 og 2014.  

 Som forberedelse til arbejdet med den centrale udmelding er der i januar 2015 afholdt 

en workshop om forpligtende samarbejde på hjerneskadeområdet med deltagelse af 

bestillere og udbyderne fra kommunerne.  

 Primo 2015 er udsendt spørgeskemaundersøgelse til kommunerne i forhold til belysning 

af de 4 temaer i den centrale udmelding. 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
Målgruppen for den centrale udmelding omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud med henblik på at forbedre deres 

funktionsevne og livskvalitet.  

 

Betegnelsen kompleks erhvervet hjerneskade defineres 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. Ifølge Socialstyrelsen 

skønnes målgruppen til at være omkring 350-450 borgere.  
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Målgruppen 

Målgruppen 

De sjællandske kommuner har opgjort antallet af borgere med kompleks erhvervet 

hjerneskade. Tabel side 3. 

 

Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene i tabellen, og der er stor forskel i antallet af 

borgere de enkelte kommuner imellem. Socialstyrelsens definition af målgruppen giver 

mulighed for fortolkning. Kommunerne har opgjort antallet af borgere på forskellig vis. Nogen 

har opgjort på baggrund af konkret kendskab til borgerne ved hjerneskadekoordinatorer/andre 

medarbejdere, journalsystemer eller med udgangspunkt i visitationer, tilbud og indsatser. 

 

Kommune Antal borgere med kompleks 

erhvervet hjerneskade 2014 

Indbyggertal 2014 (4. kvartal) 

Faxe 3 35.147 

Greve  5 48.681 

Guldborgsund 4 60.830 

Holbæk 4-6 68.938 

Kalundborg 6 48.493 

Køge 7 59.062 

Lejre  8 27.083 

Lolland 10 43.157 

Næstved Ca. 8-10 81.611 

Odsherred 3-4 32.676 

Ringsted 1 33.471 

Roskilde Ca. 10 84.838 

Slagelse 16 77.167 

Solrød 3 21.567 

Sorø 8 29.243 

Stevns 6 22.008 

Vordingborg Ca. 2-3 45.413 

 

I 15 ud af 17 kommuner er der ansat en hjerneskadekoordinator. 

Opfølgning 

Kommunerne følger udviklingen enten via deres hjerneskade koordinatorer, forskellige 

koordinationsforum/teams, forskellige screeningsværktøjer, anbefalinger fra sygehuse eller i 

hjerneskadecentre. 

 

Der er ikke noget ensartet registreringssystem i kommunerne. Noget registrering foregår 

elektronisk i journalsystemer, på lister, interne databaser og nogen har ikke registrering. Alle 

kommuner har dog planer for eller allerede iværksat tiltag/løsninger, hvor kommunen kan 

følge op på udviklingen. Dog med den begrænsning, at målgruppen ikke defineres ens i 

kommunerne. Grænserne for, hvem der tilhører målgruppen er flydende. 

Højt specialiserede indsatser og tilbud 
Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud er karakteriseret ved 

forskellige elementer indenfor kompetencer, supervision, udstyr, organisering, dokumentation 
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og indsatser. Højt specialiserede indsatser og tilbud er organiseret som et koordineret 

sammenhængende, multidisciplinært, intensivt og helhedsorienteret forløb, hvor timing og 

faglig koordination af indsatsen er afgørende. 

 

Tilbud 

I region Sjælland anvendes følgende højt specialiserede tilbud: 

 

Kommune Tilbud i 

kommunen 

Tilbud der benyttes i 

egen region i 2014 

Tilbud der benyttes i 

andre regioner 

Faxe Kildebo Kurhus, i Dianalund 

VISP 

 

Greve  Træningsenheden 

Greve* 

Rehabiliterings- 

Center 

Hedebo*          

SCR specialcenter Roskilde 

kommunikation 

BOMI 

Roskilde synspleje 

Center for Hjerneskade 

Kbh. 

Blindeinstituttet Kbh. 

Guldborgsund VISP Næstved Kurhus, Dianalund 

Kildebo, Faxe 

 

Holbæk Kommunikationsce

ntret, CSU Holbæk 

Specialiseret 

tilbud på 

taleområdet 

BOMI 

Kurhus 

Kildebo 

Lundebo 

VISO (rådgivning) 

Center for Hjerneskade 

 

Kalundborg - Kurhus 

Stentoft/stenlyst* 

 

Køge - Kildebo 

Kurhus 

 

Lejre  - Kurhus 

BOMI 

Center for Hjerneskade 

Lolland Søndersøvej* 

Bellisvej* 

Kildebo  

Næstved VISP Kildebo 

Selma Marie* 

 

Odsherred - Kildebo 

Selma Marie* 

 

Ringsted - Hjernens Hus i Slagelse/ 

CSU Slagelse 

 

Roskilde BOMI Kurhus  

Slagelse CSU Slagelse 

Blomstergårdens 

rehabiliteringsplad

ser* 

Kildebo  

Solrød - Kurhus 

Kildebo 

Vejlefjord Rehabilitering 

Sorø Kurhus 

Lundebo 

Egebo 

Lundebo* 

Kildebo* 

Egebo 

Senhjerneskadecentret 

Stevns - Kildebo  

Vordingborg Synscentralen* 

 

Kildebo 

Kurhus 

VISP 

BOMI 
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*Disse tilbud er indmeldt af kommunerne, men vurderes umiddelbart ikke at være højt 

specialiserede tilbud i forhold til målgruppen. 

 

I de tilfælde, hvor kommunerne ikke udelukkende anvender højt specialiserede 

døgntilbud/botilbud, suppleres deres indsatser med ydelser fra bl.a. VISP og BOMI, med 

genoptræning, § 85 støtte, rådgivning, vejledning, specialundervisning, afklaringsforløb, 

træningsforløb, synstræning, arbejdsprøvning, audiologisk intervention og neuropsykologisk 

udredning og supervision. 

 

Til de borgere, der modtager ambulante højt specialiserede indsatser, bruger nogen af 

kommunerne BOMI, Speciel Center Roskilde, CSU Slagelse, CSU Holbæk, VISO, VISP Næstved 

og Center for Hjerneskade.  Nogen kommuner har angivet typer af ydelser, de benytter 

ambulant, som f.eks. pædagogisk støtte i eget hjem, fysioterapi, ergoterapi, talepædagog, 

synstræning, udredning og træning samt beskæftigelsesmæssig afklaring. Kun få kommuner 

sammensætter matrikelløse højt specialiserede tilbud.  

 

Eksempelvis arbejder en kommune med koordinerede målrettede matrikelløse tilbud – det er 

ofte i komplicerede sager, hvor borger kan være i eget hjem, men har behov for genoptræning 

på avanceret niveau(Sundhedsstyrelsens niveau), støtte i eget hjem via neuropædagogisk 

støtteteam på specialiseret niveau, samt kommunikationscenter- tilbud på højt specialiseret 

niveau. Forløbene koordineret parterne imellem, og der arbejdes ud fra fælles plan og mål. 

 

Kommunerne vurderer ud fra genoptræningsplanen borgenes behov for genoptræning og 

rehabilitering samt hvilket specialiseret tilbud borgeren har behov for.  

 

De mest specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet i region Sjælland er Kildebo i Faxe (8 

pladser), BOMI i Roskilde (BOMI har i 2014 haft 130 borgere fra region Sjælland) og Kurhus i 

Dianalund (18 pladser). Kildebo er et højt specialiseret døgntilbud indenfor 

senhjerneskadeområdet, BOMI er et højt specialiseret dag/ambulant tilbud og Kurhus (Center 

for Neurorehabilitering) er et privat sundhedsfagligt og socialt døgntilbud med tilknyttede 

læger. 

 

Som eksempel på et matrikelløst tilbud leverer BOMI rehabilitering tilrettelagt som individuelle 

løsninger. Hjerneskadecentrets opgaver løses til størstedel der hvor behovet er. Eksempelvis 

foregår aktiviteter relateret til praktikforløb som udgangspunkt på praktiksted/arbejdsplads. 

Rehabilitering i eget hjem samt opfølgende samtaler i forhold til aktivitetsniveau foregår som 

udgangspunkt i borgers hjem og nærmiljø. Der arbejdes aktivt med at inddrage kommunale 

aktører i indsatsen der lægges lokalt. Fundamentet for indsatsen er tværfaglig og en 

målsætning om at sikre størst muligt udbytte af indsatsen for borger og henviser.  

 

Samarbejde 

Der er etableret tværkommunale samarbejder, f.eks. i forbindelse med finansiering af Kildebo 

samt ramme- og abonnementsaftaler på kommunikationsinstistutioner mellem nogle af 

kommunerne omkring de højt specialiserede tilbud. Nogle kommuner har planer om fremtidigt 

samarbejde, mens andre ikke har planer om samarbejde, men tilkøber ydelser efter behov. 

Eksempelvis afsluttede Næstved, Vordingborg, Faxe, Guldborgsund og Lolland i december 
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2014 et 3årigt tværkommunalt projekt. Koordinatorerne mødes fortsat til sparring i enkelt 

sager samt omkring udvikling og kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet. 

 

Udfordringer 
 

Omkring halvdelen af regionens kommuner oplever ikke nogen udfordringer i forhold til at 

sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, og der er ikke 

umiddelbart nogen større aktuelle udfordringer i forhold til forsyningssikkerheden. 

 

Nogle af de udfordringer, som de øvrige kommuner nævner, er bl.a. en bekymring for, da 

målgruppen til tilbuddene er lille, at tilbuddene bliver sårbare i forhold til at opretholde den 

nødvendige faglighed, antal pladser og i forhold til økonomien. Priserne på tilbud er høje. 

Udviklingen af tilbud og indsatser skal fortsættes, så fagligheden opretholdes, og er med til at 

understøtte de forskellige tilbud. Der fokuseres på en stabil efterspørgsel. Mindre kommuner 

har pga. deres størrelse svært ved selv at etablere de tilbud, der efterspørges. Der er 

efterspørgsel efter aflastningspladser periodevis. Der kan i enkelte tilfælde være ventetid på § 

108 døgntilbud. 

 

Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade har brug for ydelser fra mange forskellige 

faggrupper, så koordination og målretning af indsatser er en kompleks proces.  

 

En enkelt kommune ønsker, at det bliver mere tydeligt, hvilke forskelle i ydelser, der er på de 

enkelte tilbud, og at der kommer ensrettede retningslinjer for visitation, så adgangen til 

indsatser og tilbud er lige for alle borgere, og til at overskue.  

 

De højt specialiserede tilbud udvikles løbende og udfordringen er at få opdaterede 

informationer og overblik over, hvad der aktuelt udbydes, så der er risiko for at overse 

indsatser og tilbud. 

 

Tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede tilbud i 

forhold til udviklingen på området 
 

Iværksatte tiltag for at sikre tilstrækkeligt udbud 

Flere kommuner har et tæt samarbejde med hinanden på området. Kommunerne sørger også 

for, at deres medarbejdere/teams kan rekvirere særlige specialistkompetencer, fra f.eks. BOMI 

eller få undervisning og supervision. En kommune har f.eks. fast en medarbejder fra BOMI en 

gang om ugen. På den måde er man med til at sikre et højt fagligt niveau hos egne 

medarbejdere.  

 

Sekretariatet Rammeaftale Sjælland har i starten af 2015 afholdt en workshop omkring det 

forpligtende samarbejde på hjerneskadeområdet – med fokus på de komplekse borgersager. 

Det er med til at sikre fokus på området. I rammeaftaleregi deltager kommunerne også årligt i 

forventningsafstemningsmøder. 
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Ikke alle kommuner har iværksat specielle tiltag, men oplyser de indgår individuelle aftaler om 

de borgerforløb, der kommer og køber ydelsen eksternt. 

 

En kommune har i det forløbne år oprettet et hjerneskadecenter og der arbejdes på at etablere 

aflastningspladser og midlertidige tilbud. 

De nødvendige fagpersoner – også i fremtiden 

Kommunerne er i dialog med de specialiserede rehabiliteringscentre omkring hver enkelt 

borgersag for at sikre, de kan løfte opgaven. Der er et tæt samarbejde mellem kommunerne 

og de forskellige tilbud for at sikre, at ydelserne leveres af fagpersoner med den nødvendige 

neurofaglige ekspertise. Nogle kommuner udarbejder et samarbejdsdokument med konkrete 

aftaler, behov og målsætninger. 

 

Nogle kommuner angiver, at iværksatte tiltag for at sikre den nødvendige faglighed, kan være 

via tilsyn, erfaring med tilbuddene eller via VISO. Det kan også være at medarbejdere løbende 

kompetenceudvikles, eller at der stilles krav til tilbuddenes indhold og rammer. 

 

Samarbejdsaftaler med hjerneskadecentre er også med til at opretholde, at de kan levere og 

fastholde ydelser på et højt specialiseret niveau. 

Samarbejde 

Kommuner indgår aftaler med specialiserede tilbud i forhold til drift og udvikling. Ligesom der 

internt er fokus på at sikre helhedsorienterede indsatser for målgruppen. Der følges op på, om 

det er det rigtige tilbud, der tilbydes, og der evalueres på, om indsatsen der tilbydes lever op 

til de krav udviklingen stiller. 

 

Kommunerne oplyser, at de samarbejder i K17 regi og Rammeaftaleregi. Der samarbejdes i 

tværkommunale projekter, og man indgår i samarbejds- og dialogmøder på tværs i 

kommunerne. 

 

I nogle kommuner opleves der en stigning i antallet af borgere med dobbeltdiagnoser, og 

fremadrettet er planen at koordinere de forskellige specialiserede indsatser. 

Der samarbejdes på tværs internt i kommunerne mellem f.eks. visitation, arbejdsmarked, 

træning og andre områder i kommunen. 

 

Den centralt nedsatte arbejdsgruppe kunne være omdrejningspunkt for det fortsatte arbejde. 

Workshop og spørgeskemaundersøgelse 
Styregruppen nedsatte i 2012/2013 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge hvordan 

kommunerne lever op til Sundhedsstyrelsens krav i forløbsprogrammet og KL’s 10 

anbefalinger.  

 

Der er efterfølgende i regi af Rammeaftale Sjælland gennemført et hjerneskadeprojekt 2013-

2014, dels med en spørgeskemaundersøgelse som afdækker senhjerneskadeindsatsen i forhold 

til Sundhedsstyrelsens krav i forløbsprogram og KL’s anbefalinger og dels med en opfølgende 

workshop for hjerneskadekoordinatorer og projektledere. Resultater fra hjerneskadeprojektet 

viser bl.a. at man er blevet bedre bl.a. i forhold til komplicerede forløb og koordination. 
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 På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger i første rapport, besluttede styregruppen at 

gennemføre spørgeskemaundersøgelsen årligt. Der er derfor primo 2015 gennemført anden 

spørgeskemaundersøgelse, som afdækker senhjerneskadeindsatsen i forhold til 

forløbsprogrammet og de 10 anbefalinger som opfølgning på første delprojekt om 

senhjerneskadede, der er gennemført i 2014. 

 

Det forventes, at arbejdsgruppen inden udgangen af 2015 følger op på projektet og 

spørgeskemaet fra 2015. 

 

Hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen fra primo 2015 er: 

 

 Der kommer flere borgere med genoptræningsplaner – og disse er blevet bedre 

 Kommunerne er blevet bedre til at sætte gang i den rette indsats – til rette tid 

 Alle kommuner har enten koordinerende teams eller en koordinator. 14 kommuner har 

en koordinator. Det er samme resultat som sidste år 

 Flere kommuner arbejder ud fra visitationskriterier 

 Kommunerne er lidt bedre til at udarbejde tværgående planer for borgerens forløb – og 

inddrager borgerne mere i planlægningen 

 Kommunerne har også større fokus på pårørende 

 Alle kommuner anvender specialiserede tilbud 

 De fleste kommuner har samarbejdsrelationer med specialiserede tilbud 

 Kommunerne har kompetencer  

o Der satses dog på uddannelse af især ergoterapeuter og fysioterapeuter  

o Og gennemgående har kommunerne selv gode kompetencer til at løfte indsatsen 

 13 kommuner har indgået samarbejde med andre kommuner 

 Kommunerne har kontakt med borgerne inden for en uge 

 Der satses fortsat på rehabilitering i borgerens nærmiljø  

 

 Kommunerne er blevet bedre til at have fokus på pårørende gennem f.eks. 

pårørendeuddannelse – men der er stadig et udviklingspotentiale 

 Borgerne inddrages mere i den tværfaglige planlægning, 8 af de 17 kommuner angiver, 

at borgeren altid inddrages når der sættes mål for rehabiliteringsforløbet 

 Færre kommuner satser på selv at løfte den socialpædagogiske støtte på 

neurologiområdet 

 Genoptræningsplanerne mangler fortsat fokus på kognition og kommunikation, og der 

mangler ensartethed i overdragelsen mellem sygehusene og kommunerne – men de er 

blevet bedre, og der er kommet centrale visitationsretningslinjer, der er ved at blive 

implementeret  

 

Alle kommuner anvender specialiserede tilbud, hvor det er nødvendigt. 

 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har januar 2015 afholdt en workshop om forpligtende 

samarbejde med hjerneskadeområdet som cases jævnfør Socialstyrelsens centrale udmelding. 

 

Formålet med workshoppen var - med baggrund i et fælles overblik over udbud og anvendelse 

af indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – at drøfte behov og 

muligheder for et styrket samarbejde og koordinering.  
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På workshoppen drøftede udbydere og bestillere på hjerneskadeområdet tilbud, behov og 

muligheder for samarbejde indenfor målgruppen jævnfør Socialstyrelsens centrale 

udmeldinger. 

 

På workshoppen var indledningsvis oplæg fra Socialstyrelsen om indholdet i den centrale 

udmelding og fra rammeaftalesekretariatet om processen ift. den centrale udmelding i region 

Sjælland. De to efterfølgende gruppearbejder drøftede, med udgangspunkt i spørgsmålene i de 

centrale udmeldinger, følgende:  

 

1) Hvilke indsatser/tilbud der er i regionen med udgangspunkt i oplæg fra udbyderne,  

2) Hvilke indsatser/tilbud der anvendes i regionen med udgangspunkt i oplæg fra bestillerne 

3) Hvilke tilbud/indsatser der mangler for at opfylde behovene på området  

4) Snitflader/samarbejder mellem kommunerne og i forhold til de lands-/landsdelsdækkende 

tilbud 

5) Behov for særlige tiltag til sikring af tilstrækkelige udbud af indsatser/tilbud.  

 

Workshoppen viste, at kommunerne benytter de tilgængelige tilbud i regionen, dog med 

geografiske begrænsninger. Kommunerne stiller generelt større krav til udbyderne og ønsker 

individuelle aftaler for selv at kunne definere serviceniveauet, hvilket presser 

abonnementsaftalerne. 

 

På workshoppen blev anført, at der på hjerneskadeområdet mangler specialiserede bo- og 

aflastningstilbud, samt aktivitetstilbud.  

 

Fremtidige udfordringer er rekruttering og fastholdelse af specialister og finansiering af tilbud 

til den lille højt specialiserede målgruppe. 

 

På workshoppen var der et ønske om, at tilbuddene er mere gennemsigtige.  

 

Endvidere blev det nævnt, at der er behov for særlige tiltag indenfor ungeområdet, og 

forpligtende samarbejde om botilbudspladser.  

 

Det blev betonet, at samarbejdet kræver en bred vifte af opgaver for at reducere 

driftsrisikoen, og der opfordres til at benytte de eksisterende tilbud for at sikre den fremtidige 

forsyning. 

Sammenfatning 
I kommunerne i region Sjælland har der været fokus på hjerneskadeområdet siden 2012, dels 

som fokusområde i rammeaftalerne 2012-2014, dels via et senhjerneskadeprojekt med 

tilhørende to spørgeskemaundersøgelser i kommunerne i 2013-2014 og endelig via workshop 

om forpligtende samarbejde på hjerneskadeområdet i 2015 
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Spørgeskema i forhold til central udmelding 
Status er at alle kommuner i region Sjælland anvender specialiserede tilbud i de sager hvor 

det er nødvendigt. Der er hjerneskadekoordinatorer i 15 ud af 17 kommuner. Mange har 

gennemført kompetenceudvikling via puljemidler. 

 

Kommunerne i region Sjælland har ca. 100 borgere med kompleks erhvervet hjerneskade og 

disse behandles primært indenfor regionens egne højt specialiserede tilbud både kommunale 

og private tilbud og kun i mindre grad på andre tilbud udenfor regionen. 

 

Dette viser at tilbudsviften indenfor dette specialiserede område i region Sjælland har en god 

dækningsgrad i forhold til målgruppens behov for højt specialiserede tilbud. 

 

Generelt opleves ikke udfordringer ift. forsyningssikkerheden, men der kan være potentielle 

økonomiske udfordringer.   

 

Af udfordringer nævner nogle kommuner bekymring for at tilbuddene bliver sårbare i forhold til 

faglighed og økonomi på grund af den lille målgruppe og den høje pris. Det er her vigtigt, at 

udvikle tilbuddene, opretholde fagligheden og understøtte tilbuddene med fokus på stabil 

efterspørgsel.  

 

Workshop 
I forhold til at understøtte dialog og forpligtende samarbejde mellem kommuner indenfor 

hjerneskadeområdet er primo 2015 afholdt workshop for bestillere og udbydere i kommunerne 

i region Sjælland. 

 

Generelt er billedet at kommunerne samarbejder indenfor dette specialiserede område 

herunder via køb af pladser og kompetenceudvikling mv. på hinandens specialiserede tilbud. 

 

Det kommunerne ikke kan klare selv, købes oftest hos de andre kommuner i regionen eller 

eksternt. 

 

Generelt er indsatsen på området tilfredsstillende. I perioden fra 2013 og fremover har 

kommunerne oplevet en række forbedringer med bedre visitation via bedre koordinering 

områderne imellem, flere og bedre genoptræningsplaner, større inddragelse af borgere og 

pårørende og mere samarbejde på tværs af kommunerne, hvilket skyldes at der har været 

øget fokus på området. 

 

Ekspertpanelets vurdering 
Rapporten har været behandlet i et kommunalt-regionalt ekspertpanel bl.a. med deltagelse af 

hjerneskadekoordinatorer. Det er ekspertpanelets vurdering, at den centralt udmeldte 

målgruppe er meget lille. Næsten alle kommuner i vid udstrækning køber den hjælp til, der er 

behov for i forhold til denne gruppe. Kommunerne i Region Sjælland har den nødvendige 

forsyningssikkerhed, men det forudsætter fortsat benyttelse af de højt specialiserede tilbud. 

Med den efterspørgsel, der er i dag, er der tilbud nok i forhold til målgruppen. 
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Ekspertpanelet vurderer det er en udfordring, at Socialstyrelsen har sat fokus på så lille en 

målgruppe. De i rapporten nævnte udfordringer (mangel på bo- og aflastningstilbud, samt 

aktivitetstilbud, fremtidige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af specialister) 

refererer hovedsagligt til en bredere målgruppe end den centrale udmelding omfatter. 

 

Der er i ekspertpanelet en oplevelse af, at sygehuse ofte sender borgere hjem på aflastning, 

da der ikke er kapacitet nok på sygehusene. 

 

Det er ekspertpanelets vurdering, at kommunernes hjerneskadeteams er gode til at håndtere 

koordination og målretning af indsatser. Borgerne er kendte i kommunen og 

hjerneskadekoordinatorerne har et godt overblik over tilbud og indsatser. 

 

Ekspertpanelet pointerer, at kommunernes besvarelse af det udsendte spørgeskema er et 

øjebliksbillede. Den efterfølgende behandling i ekspertpanelet og den tidligere afholdte 

workshop inddrager erfaringer fra en længere tidsperiode og med et bredere fælles perspektiv. 

 

Samlet set er det vurderingen, at kommunerne i forhold til den lille målgruppe som den 

centrale udmelding dækker over, varetager opgaven tilfredsstillende. Kommunerne anvender 

de højt specialiserede tilbud og koordinerer mellem hjerneskadekoordinatorerne, som generelt 

har løftet opgaven i forhold til målgruppen. 

 

 

 



2.3 Beslutningssag: Socialstyrelsens centrale udmeldinger – 
afrapportering på hjerneskade- og synsområdet 



 

 

Til samtlige kommunalbestyrelser   
     
     
 

Socialstyrelsen 

Edisonsvej 18, 1. 

5000 Odense C 

 

Tlf. +45 72 42 37 00 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk 

www.socialstyrelsen.dk 
 

Socialtilsyn og national koordination     

D. 2. november 2015 

Sagsnr. 15/53731    

KSMA 

Central udmelding for borgere med svære spiseforsty rrelser  
 
 
Socialstyrelsen fremsender hermed i regi af den nationale 
koordinationsstruktur en central udmelding til samtlige af landets 
kommunalbestyrelser.  
 
Dette gøres i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver 
Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest 
specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der 
er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af 
kommunerne.   
 
Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af 
udmeldingen. Den aktuelle udmelding vedrører børn, unge og voksne 
med svære spiseforstyrrelser. 
 
Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog om 
tilrettelæggelsen og videreudviklingen af den højt specialiserede 
rehabiliteringsindsats til målgruppen. Socialstyrelsens indgang til 
dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 
 
Kommunalbestyrelserne skal i samarbejde med regionsrådet behandle 
den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I 
praksis er det rammeaftalesekretariaterne, der koordinerer og indsamler 
de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for 
regionen til Socialstyrelsen. Den enkelte kommune skal således ikke 
udfylde afrapporteringsskemaet selv, men afvente kontakt fra 
rammeaftalesekretariatet. Afrapporteringen indgår i udviklingsstrategien 
for 2017.  
 
Afrapporteringen på den centrale udmelding skal ske senest d. 15. 
oktober 2016.  



 

2/2 

Der gøres opmærksom på, at Socialstyrelsen samtidig offentliggør 
”Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære 
spiseforstyrrelser”. De nationale retningslinjer fremsendes separat til 
kommunen. 

 
Socialstyrelsen har haft et konstruktivt samarbejde med KL, Danske 
Regioner, udvalgte kommuner og tilbud, rammeaftalesamarbejderne, 
brugerorganisationer med flere i forbindelse med udarbejdelsen af den 
centrale udmelding. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og 
konstruktiv dialog om denne fælles opgave. 
 
Socialstyrelsen vil derfor snarest tage initiativ til en fortsat dialog med 
rammeaftalesamarbejderne i regi af de administrative styregrupper om 
denne udmelding.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Else Lund Frydensberg, 
Kontoret for socialtilsyn og national koordination, Socialstyrelsen, på 
elf@socialstyrelsen.dk. 
 
Vedhæftet er: 

- Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 
- Bilag 1 til den centrale udmelding for borgere med svære 

spiseforstyrrelser  
- Bilag 2 vejledende skema for afrapportering på den centrale 

udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Birgitte Anker 
Direktør 
 
bia@socialstyrelsen.dk 
22 15 32 96  
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Anbefaling om uddannelseskapaciteten på SOSU- og 

PAU-uddannelsen i 2016  

Trepartsaftalen har fra 2007 til 2015 fastsat dimensioneringen på social- og 

sundhedsuddannelserne (SOSU-uddannelsen) og den pædagogiske assistentud-

dannelse (PAU-uddannelsen). KL har siden foråret 2015 forhandlet om en 

ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten med staten, regio-

nerne og LO. 

 

Der foreligger endnu ikke enighed om en ny styringsmodel, som afløsning 

for den gamle trepartsaftale. Kommuner og regioner er i loven om erhvervsud-

dannelser forpligtet til at stille praktikpladser til rådighed for SOSU-uddannel-

serne svarende til arbejdsmarkedets behov. Af hensyn til kommunernes videre 

budgetplanlægning, arbejdsgiveransvar og de allerede optagne elever er det 

nødvendigt at sikre klarhed om uddannelseskapaciteten for 2016. 

 

KL anbefaler derfor, at kommunerne og de fem KKR i 2016 planlægger ef-

ter nedenstående dimensionering for SOSU-uddannelserne. Tallene stammer 

fra de prognoser, der har ligget til grund for drøftelserne om en ny styringsmo-

del. Fordelingen mellem de fem KKR er baseret på en nøgle, som har været 

drøftet med KKR-formandskaberne. 

 

Tallene indebærer en reduktion af antallet af SOSU-hjælperelever på i alt 800 

fra 2015 til 2016 og en stigning på 400 SOSU-assistentelever, heraf knap halv-

delen i kommunerne. Det understreges, at praktikpladser for SOSU-assistenter 

forudsætter en aftale med den pågældende region. Der opfordres helt generelt 

til at udvise imødekommenhed i forhold til allerede optagne elever i 2016. 

 

 

 

 

 

 

Til borgmesteren 
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Fordelingen af praktikpladser på SOSU-hjælperuddannelsen i 2016 

Sosu-hjælper 

Gammel  
fordeling  

Ny fordeling  Forskel  
(Ny - gammel) 

Hele landet 8.117 7.317 -800 

Region Hovedstaden 2.449 2.122 -327 

Region Sjælland 1.237 1.143 -94 

Region Syddanmark 1.894 1.701 -193 

Region Midtjylland 1.786 1.599 -187 

Region Nordjylland 751 752 1 

 

Fordelingen af praktikpladser på SOSU-assistentuddannelsen i 2016 

Sosu-assistent 

Gammel  
fordeling  

Ny fordeling  Forskel  
(Ny - gammel) 

Hele landet 1.897 2.077 180 

Region Hovedstaden 681 662 -19 

Region Sjælland 281 320 39 

Region Syddanmark 378 447 69 

Region Midtjylland 386 437 51 

Region Nordjylland 171 211 40 

 

KL vil i løbet af efteråret indhente kommunernes behovsvurderinger på 

SOSU-området med henblik på at fortsætte drøftelserne om en flerårig sty-

ringsmodel. Det bemærkes i øvrigt, at der pågår et arbejde med en tilpasning 

af uddannelsen til SOSU-assistent. Dette arbejde har fortsat høj prioritet, og vil 

kunne medføre ændringer i dimensioneringen på området. Dog tidligst fra 

2017.  

  

For så vidt angår uddannelseskapaciteten på PAU-uddannelsen anbefaler KL, 

at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal ele-

ver allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for 

at få en uddannelsesaftale. Det forventes, at dette antal svarer til antallet i 

2015. Det er imidlertid KL’s klare opfattelse, at antallet af PAU-elever skal re-

duceres fremover, og dette vil indgå i de videre drøftelser med ministeriet og 

de faglige organisationer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 



2.4 Beslutningssag: Dimensionering af social- og 
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assistent 2016. 



Bilag 2.  

Sammenligning af ny og gammel nøgle (Ældre nøgle og gammel nøgle vægtet 50%) 

(Beregning for social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter) 

    

Gammel 
fordeling 
hjælpere 

Ny 
fordeling 
hjælpere 

Forskel (Ny - 
gammel) 

Gammel 
fordeling 

assistenter 

Ny fordeling 
assistenter 

Forskel 
(Ny - 

gammel) 

253 Greve 45 50 5 12 15 3 

259 Køge 81 73 -8 20 21 1 

265 Roskilde 116 106 -10 27 30 3 

269 Solrød 21 22 1 6 7 1 
        

306 Odsherred 49 52 3 11 15 4 

316 Holbæk 96 88 -8 24 26 2 

320 Faxe 66 54 -12 16 16 0 

326 Kalundborg 73 69 -4 16 19 3 

329 Ringsted 45 40 -5 10 11 1 

330 Slagelse 117 107 -10 26 30 4 

336 Stevns 33 32 -1 9 10 1 

340 Sorø 41 39 -2 9 11 2 

350 Lejre 33 33 0 10 10 0 

360 Lolland 93 83 -10 19 22 3 

370 Næstved 129 113 -16 25 29 4 

376 Guldborgsund 120 108 -12 24 28 4 

390 Vordingborg 79 74 -5 17 20 3 

 



2.4 Beslutningssag: Dimensionering af social- og 
sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk 
assistent 2016. 
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Bilag 3.  

Kommunernes dimensionering på PAU i 2015 og fordelt på skoler.  

 PA i alt  

 2015 

Greve 8 

Solrød 4 

Roskilde 17 

Lejre 4 

Køge 11 

Stevns 6 (6) 

Sosu Sjælland, Greve-afd. 50 

Faxe 18 (18) 

Stevns 0 (6) 

Vordingborg 6 (13) 

Næstved 33 

Sosu Sjælland, Næstved-afd. 57 

Kalundborg 20 

Holbæk 30 

Sorø 7 

Ringsted 7 

  Odsherred 12 

Slagelse 28 

Faxe 0 (18) 

Sosu Sjælland, Ringsted-Slagelse 104 

Vordingborg 7 (13) 

Guldborgsund 31 

Lolland 16 

Sosu Nykøbing. 54 

Total 265 
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1 Indledning 
 
Arbejdsgruppen har i efteråret 2014 samt i foråret/sommeren 2015 indsamlet og bearbejdet 
forskellige data til brug for analysen af sygebesøgs-ydelsen. Alle tre parter har bidraget med 
data til at belyse området for sygebesøg.  
 
Nogle tal baserer sig på 2013, mens andre tal baserer sig på 2014. Mønstret for de forskellige 
år er det samme, og det er derfor vurderet, at det ikke har betydning for analysens konklusio-
ner.  
 
Rapporten indeholder en del talmateriale og der vil derfor indledningsvis være lejlighed til at 
læse et resumé, som samler op på de, data gruppen har arbejdet med. Ønsker man at sætte 
sig yderligere ind i disse data, er der lejlighed til dette i det efterfølgende materiale. 
 
Der henvises til del II ”Modeller og tiltag i forhold til sygebesøg” for beskrivelse af baggrund, 
formål mv. 
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2 Resumé og opsamling  
 
Opsamlingen på ovenstående datamateriale viser følgende billede af aflæggelse af sygebesøg i 
Region Sjælland:  
 

 Det samlede honorar til sygebesøg i regionen udgør årligt ca. 14 mio. kr. i 2013 og 

2014. Der er pr. år aflagt ca. 56.000 sygebesøg fordelt på ca. 20.000 patienter (se af-

snit 3.1). 

 

 Grundydelserne for sygebesøg er opdelt i forskellige del-ydelser - sygebesøg opdelt på 

afstande, sygebesøg til gruppe 2 sikrede, sygebesøg på institutioner samt opsøgende 

hjemmebesøg.  95% af sygebesøgene er almindelige sygebesøg aflagt indenfor en zone 

på 16 km (se afsnit 3.2).  

 

 Langt de fleste sygebesøg køres til ældre patienter. Ca. 30% af borgerne fra 80 år og 

opefter har haft min. 1 sygebesøg i 2013 (se afsnit 3.3). 

 

 Regionen ligger på niveau med de andre regioner, hvad angår brugen af sygebesøg (se 

afsnit 3.4). 

 

 Hvis man betragter regionens brug af sygebesøg i forhold til andelen af ældre borgere 

(75+) i befolkningen kan det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet for 4 

af de 5 regioner. Region Syd, Nord, Sjælland og Hovedstaden ligger på samme niveau 

mens Region Midt adskiller sig, idet deres andel af sygebesøg ift deres andel af ældre 

er markant højere end for resten af landet (se afsnit 3.5). 

 

 Fordelingen af antal sygebesøg set ift antal borgere i kommunen viser, at der er en 

forholdsvis stor spredning på antal sygebesøg på tværs af kommunerne. Der ses på 

kommuneniveau ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem, hvor mange patien-

ter der i gennemsnit er tilknyttet praksis og hvor mange sygebesøg, der foretages (se 

afsnit 3.6 og 3.7). 

 

 Hvis man sammenholder andelen af sygebesøg i hver kommune med kommunens an-

del af borgere over 70 år, ses følgende tendenser:  

 Der er en meget stor spredning mellem kommunerne. 

 Der ses ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af ældre borgere og antallet 
af sygebesøg. Det betyder omvendt, at det er nogle andre faktorer, der er bestem-
mende for, hvor mange sygebesøg der aflægges i de forskellige områder.  

 Der ses ej heller et entydigt mønster ift de 6 kommuner, som kræver særligt fokus 
ift lægedækningen, idet halvdelen ligger over gennemsnittet og halvdelen under 
gennemsnittet (afsnit 3.8). 
 

 I gennemsnit foretager lægerne et eller flere sygebesøg for 2,6% af deres patienter. 

Der er dog en stor spredning på, hvor mange sygebesøg der foretages. I den ene ende 

ligger praksis, som har kørt på sygebesøg til under ½% af deres patienter, og i den an-

den ende ligger praksis, som har aflagt sygebesøg til 5-6% af deres patienter (afsnit 
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3.9). 

 

 Der ses ingen sammenhæng mellem niveauet for sygebesøg og praksisstørrelse. Uan-

set om der er tale om små eller store praksis aflægges i gennemsnit sygebesøg til mel-

lem 2% og 2½% af deres patienter (afsnit 3.10). 

 

 Betragter man praksis beliggenhed i by og på land er tendensen fortsat, at der er en 

meget stor spredning på aflagte sygebesøg både inden for by- og landklinikker. Såle-

des er der både inden for land og by-klinikker praksis, der skiller sig ud ved at have 

forholdsvis mange og forholdsvis få sygebesøg. Praksis’ placering forklarer derfor ikke 

den store spredning i aflæggelse af sygebesøg (afsnit 3.11). 

 

 Også på praksisniveau viser det sig, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem 

antallet af patienter og antal sygebesøg. Nogle praksis foretager markant få sygebesøg 

mens nogle praksis foretager mange sygebesøg. Således har flere praksis kun foretaget 

under 20 sygebesøg på et helt år. Omvendt har en praksis med 1700 patienter aflagt 

næsten 700 sygebesøg på et år (afsnit 3.12).  

 

 Helt generelt kan det konkluseres, at der er er en meget stor spredning i aflæggelse af 

sygebesøg fordelt på praksis og kommuner. Det har ikke været muligt at forklare 

denne spredning med 

 

o Geografisk placering i regionen 

o Antal patienter 

o Placering i kommune  

o Praksisstørrelse 

o Patienternes alder 

o Praksis placering i by og på land 

 

 En kommune har optalt aktiviteten på deres 19 akutpladser i 16 dage. Optællingen vi-

ser, at der i perioden har været 31 kontakter hvoraf 24 er gået til egen læge. Af disse 

24 kontakter er tre endt med, at lægen har aflagt et sygebesøg og i alle tre tilfælde er 

der tale om sygebesøg indenfor 15 km. Antallet af sygebesøg til borgere på 

korttidspladser har i dette tilfælde vist et meget lille omfang. Af disse sygebesøg vil 

langt de fleste ligge indenfor 15 km (afsnit 3.13). 

 

 For samme kommune er opgjort hvor stor en andel af de samlede sygebesøg, som 

aflægges på plejcentre i kommunen. Opgørelsen viser, at 44% af sygebesøgene i 

kommunen er gået til plejecentre, mens 56% er sket i eget hjem.  

Tallene viser desuden, at ud af 218 borgere på plejecentre i den pågældende 

kommune, har ca 73% af disse haft min 1 sygebesøg på et år. Der tegnes dermed et 

billede af, at der aflægges mange sygebesøg til ældre borgere på plejecentre (afsnit 

3.14). 

 

 Optællinger fra en lægepraksis med ca. 7.500 patienter viser, at der i et kvartal er 

aflagt 147 sygebesøg. Af disse er 56% aflagt på plejecentre og 44% i eget hjem.  
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Disse tal bekræfter et billede at, borgere på pejecentre står for ca. halvdelen af alle 

sygebesøg (afsnit 3.15). 

 

 Der er udarbejdet et kort, som for hver kommune viser en oversigt over placeringen af 

de kommunale korttidspladser. Oversigterne viser, at pladserne i langt de fleste til-

fælde er placeret tæt på almen praksis. Det betyder, at der i langt de fleste tilfælde er 

en eller flere lægepraksis indenfor 15 km.  

 

Dog viser kortene også, at der er flere eksempler på at kommunerne placerer disse 

pladser i mindre byer, hvor der f.eks. kun en lægepraksis. Dette betyder, at belastnin-

gen ift sygebesøg vil blive skævvredet ift praksis (afsnit 3.16). 
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3 Data til belysning af anvendelsen af sygebesøg 

3.1 Samlet forbrug i Region Sjælland 

 
Tabel 1 – samlet forbrug af sygebesøg 

År Antal patienter, som har  
modtaget sygebesøg 

 
Antal sygebesøg 

 
Honorar for sygebesøg i kr. 

 

2013 20.507 56.228 13.875.574 

2014 20.277 56.154 14.164.215 
 

Det samlede honorar i Region Sjælland for 2013 og 2014 på sygebesøg udgør ca 14 mio kr. 

Der er pr. år aflagt ca. 56.000 sygebesøg fordelt på ca 20.000 patienter.   

 

Nedenfor ses en specifikation af ydelserne og honoreringen for årene 2013 og 2014.  

 

3.2 Fordeling af de forskellige sygebesøgsydelser 
 

Grundydelserne for sygebesøg er opdelt på forskellige del-ydelser, som fremgår af nedenstå-

ende tabel. De fleste af ydelserne omhandler almindelig sygebesøg opdelt efter hvor mange 

km lægen skal køre. 

 

Derudover er der konkrete ydelser for behandling af gruppe 2 sikrede, sygebesøg på instituti-

oner samt opsøgende hjemmebesøg.  Opsøgende hjemmebesøg initieres af lægen, og er be-

regnet på skrøbelige ældre borgere, normalt over 75 år.  

 
Tabel 2 – sygebesøg fordelt på del-ydelser  

 

Antal patienter 
som har modta-

get ydelsen 
Antal 

sygebesøg Honorar i kr. 
0102 - Behandling af gruppe 2 sik-
rede i samme hjem 

456 737 99.908,15 

0121 - Opsøgende hjemmebesøg 3.515 3.523 2.682.967,75 

0411 - Sygebesøg 0-4 km 12.008 30.492 6.318.303,26 

0421 - Sygebesøg 5-8 km 4.487 8.815 2.138.279,18 

0431 - Sygebesøg 9-12 km 2.297 4.286 1.187.430,49 

0441 - Sygebesøg 13-16 km 1.067 1.882 585.076,65 

0451 - Sygebesøg 17-20 444 685 235.228,47 

0461 - Sygebesøg 21 - km 250 454 166.396,50 

0491 - Besøg På Ruten 2.000 3.516 727.865,19 

1208 - Sygebesøg på institutioner 123 337 10.764,89 

2301 - Km udover 21 km 105 1.427 11.994,91 

Total 20.227 56.154 14.164.215,44 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
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Figur 1 – Fordeling af sygebesøgsydelser 

 
 

 

Figur 2 – Fordeling af sygebesøgsydelser efter km 

 

Som det fremgår ovenfor foretages langt de fleste sygebesøg indenfor en zone på 16 km. I fi-
gur 2 er sygebesøg 17-20 km, sygebesøg 21- km og km udover 21 km medregnet i det, der er 
angivet som ”sygebesøg over 16 km”.  

Fordeling af antal sygebesøg i 2014

0102 - Behandling af gruppe 2 sikrede i
samme hjem

0121 - Opsøgende hjemmebesøg

0411 - Sygebesøg 0-4 km

0421 - Sygebesøg 5-8 km

0431 - Sygebesøg 9-12 km

0441 - Sygebesøg 13-16 km

0451 - Sygebesøg 17-20

0461 - Sygebesøg 21 - km

0491 - Besøg På Ruten

1208 - Sygebesøg på institutioner

2301 - Km udover 21 km

95%

5%

Fordeling af antal sygebesøg i 2014

Sygebesøg op til 16 km

Sygebesøg over 16 km
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Figur 3 – Fordeling af honorar for sygebesøgsydelser 

 
 

Samme mønster ses af fordelingen af honorarer, om end nogle ydelser tager en forholdsvis 

større del af cirklen, når der beregnes på honorarer i stedet for antal ydelser – f.eks. opsø-

gende hjemmebesøg. 

 

3.3 Sygebesøg fordelt på borgernes alder 
 
Der er en formodning om, at sygebesøg oftest aflægges til ældre borgere. Derfor gælder det 
for flere af nedenstående data, at antallet af sygebesøg er holdt op mod andelen af ældre bor-
gere.  
 
Der er naturligvis andre grupper af borgere (kroniske patienter, patienter med psykiske lidel-
ser mv) som også har behov for sygebesøg, men da vi ikke har data for disse patientgrupper 
er det ikke muligt at holde sygebesøgsdata op mod disse patientgrupper.  
 
  

Fordeling af honorarer i 2014
0102 - Behandling af gruppe 2 sikrede i
samme hjem

0121 - Opsøgende hjemmebesøg

0411 - Sygebesøg 0-4 km

0421 - Sygebesøg 5-8 km

0431 - Sygebesøg 9-12 km

0441 - Sygebesøg 13-16 km

0451 - Sygebesøg 17-20

0461 - Sygebesøg 21 - km

0491 - Besøg På Ruten

1208 - Sygebesøg på institutioner

2301 - Km udover 21 km
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Figur 4 – sygebesøg fordelt på alder 

 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2013. 
 
Ovenstående oversigt viser, at borgerne fra 60 år og opefter har en markant større andel af 
sygebesøgene. Ca. 30% af borgerne fra 80 år og opefter har haft min. 1 sygebesøg i 2013. 
 

3.4 Sygebesøg i de 5 regioner 
 

Tabel 3 – Sygebesøg i de 5 regioner 

 

Brutto  

Honorar 

Antal  

Ydelser 

Antal patienter 
som har fået 

ydelserne 

Befolkning 

2014 1. kvt. 

Patienter som 
har fået  

sygebesøg  

Region  
Hovedsta-

den 29.933.754 110.349 39.011 1.749.405 2,23 % 

Region 

Midtjylland 30.812.745 120.885 36.970 1.277.538 2,89 % 

Region 
Nordjyl-

land 12.256.333 51.969 15.567 581.057 2,68 % 

Region  
Sjælland 14.193.246 56.374 20.290 816.726 2,48 % 

Region  

Syddan-
mark 22.532.858 86.891 30.748 1.202.509 2,56 % 

Total/Gns. 109.728.936 426.468 142.371 5.627.235 2,53 % 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
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Ovenstående oversigt viser honorar og antal sygebesøgs-ydelser for de 5 regioner.  

 

Hvis man sammenholder antallet af patienter, som har fået ydelsen sygebesøg med den sam-

lede befolkning så fremgår det, at ca 2,53% af alle borgere i gennemsnit har fået sygebesøg (se 

figur 5). Når man betragter de 5 regioner så varierer dette fra 2,23% til 2,89%. Region Hoved-

staden har færrest borgere med sygebesøg og region Midtjylland har flest borgere med syge-

besøg.  

 

Generelt må det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet og at Region Sjælland ikke 

skiller sig ud. 

 

Figur 5 – sygebesøg fordelt på befolkning i de 5 regioner.  

 

 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
 

3.5 Sygebesøg i de 5 regioner ift andel ældre borgere 
 

Når vi ønsker at undersøge brugen af sygebesøg ift ældre borgere foretager vi nedenfor til-

lempede beregninger. Det vil være en meget omfangsrig opgave at udtrække data på, hvilken 

alder patienten med sygebesøg har. Derfor bruger vi neden for den metode, at vi sammenlig-

ner det samlede antal af sygebesøg med antallet af ældre borgere. Dette giver et billede af 

brugen af sygebesøg set ift andelen af ældre borgere det pågældende sted.  
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Tabel 4 – Sygebesøg ift ældre borgere i de 5 regioner 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 

 

Hvis man i stedet for at sammenholde med hele befolkningen kun sammenholder med ande-

len af ældre borgere (75+) ses ovenstående resultat (tabel 4). 

 

Andelen af ældre borgere (75+) svinger fra 6,65% i Hovedstaden til 8,15% i Nordjylland.  

 

Hvis man forudsætter, at de personer der har modtaget sygebesøg alle er borgere på 75+, og 

man dermed sammenholder personer med sygebesøg og andel af ældre borgere betyder det, 

at ca. 1/3 af de ældre borgere har fået sygebesøg  

 

Region Syd, Nord, Sjælland og Hovedstaden ligger på samme niveau (mellem 31 og 33%). Re-

gion Midt adskiller sig markant med 41%, hvilket betyder at deres andel af sygebesøg ift deres 

andel af ældre er markant højere end for resten af landet. 

Generelt må det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet for 4 af de 5 regioner set 
ift andelen af ældre borgere. 
 
Figur 6 – sygebesøg ift ældre borgere pr. region 

 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
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Andel af befolkning på 75+ 

I % 
Andel sygebesøg til 75+ 

I % 

Region Hovedstaden 6,65 33,53 

Region Midtjylland 7,03 41,16 

Region Nordjylland 8,15 32,89 

Region Sjælland 7,88 31,53 

Region Syddanmark 8,08 31,63 

Total/Gns. 

 

7,38 34,30 
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3.6 Sygebesøg på kommuneniveau 
 
Figur 7 – sygebesøg fordelt på kommuner 
 

 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2013. 
 
Fordelingen af antal sygebesøg set ift antal borgere i kommunen viser, at der er en forholds-
vis stor spredning på antal sygebesøg på tværs af kommunerne. Vordingborg kommune har 
flest sygebesøg ift antal borgere, mens Køge Kommune har færrest.  
 

3.7 Patientantal i praksis fordelt på kommuner 

 
Figur 8 – Gennemsnitligt patientantal pr. yder fordelt på kommuner 

 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2013. 
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Ovenstående figur viser, hvor mange patienter yderne i de pågældende kommuner i gennem-

snit har. Hvis man sammenligner figur 7 og 8 ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng 

mellem, hvor mange patienter der i gennemsnit er tilknyttet praksis og hvor mange sygebe-

søg, der foretages. Figur 8 er sorteret efter kommunerækkefølgen i figur 7.  

 

Lægerne i Ringsted og Stevns har flere patienter pr yder end resten af regionen, men ligger i 

hver sin ende ift antal aflagte sygebesøg. 

 

3.8 Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på kommuner 
  
Tabel 5 – antal sygebesøg set ift borgere 70+ fordelt på kommuner 

Kommuner Antal ældre 70+ Antal sygebesøg 
Antal sygebesøg 

pr. ældre 70+ 

Guldborgsund Kommune 10.178 2.575 0,25 

Køge Kommune 7.265 2.191 0,30 

Greve Kommune 5.488 2.009 0,37 

Ringsted Kommune 3.634 1.426 0,39 

Vordingborg Kommune 6.052 2.670 0,44 

Lolland Kommune 7.565 3.352 0,44 

Holbæk Kommune 7.740 3.574 0,46 

Kalundborg Kommune 5.939 3.205 0,54 

Stevns Kommune 2.571 1.399 0,54 

Odsherred Kommune 6.219 3.463 0,56 

Solrød Kommune 2.000 1.130 0,57 

Lejre Kommune 3.784 2.148 0,57 

Næstved Kommune 10.153 6.149 0,61 

Sorø Kommune 3.671 2.320 0,63 

Slagelse Kommune 9.656 6.197 0,64 

Roskilde Kommune 9.201 5.953 0,65 

Faxe Kommune 4.736 3.434 0,73 

Total 105.852 53.195 0,50 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
 
 
Ovenstående tabel viser dels hvor mange borgere på 70+, der findes i hver kommune og dels 
antallet af sygebesøg. Det skal pointeres, at der er tale om samtlige antal sygebesøg, og ikke 
specifik sygebesøg til borgere på 70+.  
 
Hvis man sammenholder disse tal får man et billede af, om der er sammenhæng mellem an-
tallet af ældre borgere og antallet af sygebesøg.  Dette er nedenstående graf et udtryk for: 
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Figur 9 – antal sygebesøg set ift borgere 70+ fordelt på kommuner 

 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
 
Guldborgsund og Faxe kommuner repræsenterer de to yderkommuner i denne opgørelse.  
Guldborgsund har ca. 10.000 ældre borgere og der aflægges ca 2.500 sygebesøg.  
Faxe har ca 4.700 ældre borgere og der aflægges ca 3.400 sygebesøg.  
 
Ovenstående kan føre til følgende konklusioner: 
 

 Der er ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af ældre borgere og antallet 
af sygebesøg. Det betyder omvendt, at det er nogle andre faktorer, der er bestem-
mende for, hvor mange sygebesøg der aflægges i de forskellige områder.  
 

 Der er en meget stor spredning, hvilket også kan indikere et meget forskelligt ser-
viceniveau.  
 

 Praksisplanudvalget har udpeget 6 kommuner, som kræver fokus ift lægedæknin-
gen. Kommunerne er Lolland, Odsherred, Kalundborg, Guldborgsund, Vording-
borg og Stevns. 
Hvis man betragter disse 6 kommuner kan der heller ikke her konkluderes en en-
tydig tendens. Godt nok ligger disse kommuner i den venstre halvdel af grafen – 
altså de kommuner som er færre sygebesøg pr. ældre borger. Men det forholder 
sig alligevel således, at tre af disse kommuner – dvs halvdelen - ligger over gen-
nemsnittet. 
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3.9 Brug af sygebesøg i praksis 
 
Figur 10 – Yderes andel af sygebesøg 

 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2013. 
 
I gennemsnit foretager yderne et eller flere hjemmebesøg for 2,6% af deres patienter.  

Ovenfor ses hvordan yderne fordeler sig i forhold til hvor mange % af deres patienter, der har 

fået sygebesøg.  Langt de fleste af yderne har aflagt sygebesøg til mellem 1 og 4% af deres pa-

tienter. 

 

Der er dog en stor spredning på, hvor mange sygebesøg der foretages. I den ene ende ligger 

praksis, som har kørt på sygebesøg til under ½% af deres patienter, og i den anden ende lig-

ger praksis, som har aflagt sygebesøg til 5-6% af deres patienter.  
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3.10 Sygebesøg ift praksisstørrelse 
Figur 11 – Yderes andel af sygebesøg 

 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2013. 
 
Praksis under 1000 patienter er undtaget, idet de omfatter ø-læger, ophørte læger mv. 
 

Ovenstående viser, at der ikke er sammenhæng mellem frekvensen i sygebesøg og praksis-
størrelse. Uanset om der er tale om små eller store praksis aflægges i gennemsnit sygebesøg 
til mellem 2% og 2½% af deres patienter. 
 

3.11 Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på by/land i Vordingborg 
 
Arbejdsgruppen ønskede at se, om der er forskel på antal sygebesøg afhængig af, om praksis 
ligger i by/land, og Vordingborg blev nævnt som en kommune der var interessant at kigge på.  
 
Nedenfor er først en oversigt over sygebesøg for de klinikker, som er placeret i Vordingborg 
by.  
 
Tabel 6 – Sygebesøg fordelt på by- praksis i Vordingborg 

 
Antal til-

meldte 
Antal  

tilmeldte 70+  
Antal  

sygebesøg 
Antal sygebesøg pr. 

ældre tilmeldt 

Klinik A 1.374 84 158 1,881 

Klinik B 2.075 251 300 1,195 

Klinik C 1.831 469 213 0,454 

Klinik D 3.520 455 189 0,415 

Klinik E 2.323 233 78 0,335 

Klinik F 1.449 238 37 0,155 

Klinik G 1.805 204 28 0,137 

Klinik H 1.662 147 14 0,095 
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Nedenfor en oversigt over sygebesøg for de klinikker, som er placeret i Stege, Præstø, Lange-
bæk, Lundby og Stensved.  
 
Tabel 7 – Sygebesøg fordelt på land- praksis i Vordingborg 

 
Antal til-

meldte 
Antal  

tilmeldte 70+  
Antal  

sygebesøg 
Antal sygebesøg pr. 

ældre tilmeldt 

Klinik 1 1.942 393 729 1,855 

Klinik 2 4.149 535 308 0,576 

Klinik 3 2.536 470 170 0,362 

Klinik 4 1.396 193 43 0,223 

Klinik 5 1.073 284 63 0,222 

Klinik 6 3.278 335 70 0,209 

Klinik 7 2.718 444 67 0,151 

Klinik 8 6.405 1142 6 0,005 
 

Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
 
Konklusionen på denne mini-analyse er, at der er en meget stor spredning på aflagte sygebe-
søg både indenfor by- og landklinikker. Således at der både indenfor land og by-klinikker 
praksis der skiller sig ud ved at have forholdsvis mange og forholdsvis få sygebesøg.  
 
Antal sygebesøg pr ældre borger i by-klinikkerne er 0,49, hvor den i land-klinikkerne er 0,38. 
Dermed er der en tendens til, at der i byen aflægges lidt flere sygebesøg end på landet.  
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3.12 Sygebesøg for praksis – top-10-bund og top-10-top 
 
Tabellen viser de 10 praksis der ligger højeste ift antal sygebesøg pr ældre tilmeldte patient. 
 
Tabel 8 – Top – 10 over praksis med sygebesøg 

 
Antal til-
meldte 

Antal  
tilmeldte 

70+ 
Antal  

sygebesøg 

Antal sygebe-
søg pr. ældre 

tilmeldt Praksiskommune 

Klinik top A 1.749 170 683 4,0 Næstved Kommune 

Klinik top B 3.584 299 747 2,5 Roskilde Kommune 

Klinik top C 678 180 380 2,1 Holbæk Kommune 

Klinik top D 2.018 176 348 2,0 Odsherred Kommune 

Klinik top E 1.374 84 158 1,9 Vordingborg Kommune 

Klinik top F 1.380 191 357 1,9 Holbæk Kommune 

Klinik top G 1.942 393 729 1,9 Vordingborg Kommune 

Klinik top H 1.592 105 188 1,8 Slagelse Kommune 

Klinik top I 1.609 145 251 1,7 Roskilde Kommune 

Klinik top J 2.182 342 577 1,7 Faxe Kommune 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 

     
 
Tabellen viser de 10 praksis, der ligger laveste ift antal sygebesøg pr ældre tilmeldte patient.  
 
Tabel 9 – Bund – 10 over praksis med sygebesøg 

 
Antal til-
meldte 

Antal  
tilmeldte 

70+ 
Antal  

sygebesøg 

Antal sygebe-
søg pr. ældre 

tilmeldt Praksiskommune 

Klinik bund A 5.255 929 81 0,087 Guldborgsund Kommune 

Klinik bund B 1.011 174 15 0,086 Køge Kommune 

Klinik bund C 1.417 85 7 0,082 Ringsted Kommune 

Klinik bund D 1.494 205 13 0,063 Greve Kommune 

Klinik bund E 3.121 647 38 0,059 Guldborgsund Kommune 

Klinik bund F 1.709 265 15 0,057 Lolland Kommune 

Klinik bund G 2.739 508 24 0,047 Guldborgsund Kommune 

Klinik bund H 1.608 169 7 0,041 Køge Kommune 

Klinik bund I 1.490 296 10 0,034 Guldborgsund Kommune 

Klinik bund J 1.902 258 7 0,027 Greve Kommune 
Tallene baserer sig på sygebesøg udført i 2014. 
 
Også på praksisniveau viser det sig, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem antallet af 
patienter og antal sygebesøg. Nogle praksis foretager markant få sygebesøg mens andre fore-
tager mange sygebesøg. Således har flere lægehuse kun foretaget under 20 sygebesøg på et 
helt år. Omvendt har et lægehus med 1700 patienter aflagt næsten 700 sygebesøg på et år.  
 
Det er desuden undersøgt, om praksis i toppen og bunden af denne beregning har nogle sær-
lige karakteristika. De fleste praksis er solopraksis med en mandlig læge omkring 50-60 år. 
Dette gælder dog både for praksis i top og i bund, så det giver som sådan ingen forklaring.  
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3.13 Lægekontakter på 19 korttidspladser i Stevns Kommune 
 

Det er ikke muligt at trække relevante data på sygebesøg og lægekontakter ift akut/korttids-
pladser. For at skabe et billede af, hvor mange lægekontakter der typisk er ifm sådanne plad-
ser, har Stevns kommune i perioden 24. april 2015- 10. maj 2015 (16 dage) opgjort antallet af 
lægekontakter på deres 19 korttidspladser.  
 
Nedenstående oversigt viser omfanget af lægekontakten i perioden. De tre første kolonner vi-
ser antallet af kontakter til hhv. sygehus, læge og vagtlæge. Der er i alt 31 kontakter.  
De tre efterfølgende kolonner viser hvordan kontakten er sket – telefon, besøg eller Edifact. 
 
Tallene viser, at der har været 31 kontakter i perioden, og heraf er 24 gået til egen læge. Af 
disse 24 kontakter er 3 endt med, at lægen har aflagt et sygebesøg og i alle tre tilfælde er der 
tale om sygebesøg indenfor 15 km.  
 
Tabel 10 – kontakter på korttidspladser i Stevns Kommune  

 
  

Dato  Kon-
takt til 
læge på  
syge-
hus 
 

Kon-
takt til 
egen 
læge 

Kontakt 
til  
vagtlæge 

Telefo-
nisk 
kontakt 

Per-
sonligt 
frem-
møde/ 
besøg 

Edifact Dag/ 
Aften/ 
Nat 

Hverdag/ 
weekend 

24/4 1   1   Dag Hverdag 
25/4 

1  1 2 

 

 

Nat  
(vagtlæge)  
Dag  
(sygehus) Weekend 

27/4  3    3 Dag Hverdag 
28/4  1  1   Dag Hverdag 
29/4  6  5  1 Dag Hverdag 
30/4  1  1   Dag Hverdag 
1/5  1    1 Dag Helligdag 
3/5   1 1   Dag Weekend 
5/5  3  2  1 Dag Hverdag 
6/5  1  1   Dag Hverdag 
7/5  4  1 2 1 Dag Hverdag 
8/5 1 4  3  2 Dag Hverdag 
10/5 1  1 1 1  Dag Weekend 
Ialt 4 24 3 19 3 9   

 31 31   
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3.14 Fordeling af sygebesøg i Stevns kommune 
 
Oplysninger omkring sygebesøg aflagt af praksis i Stevns kommune er sammenholdt med 
data som viser, hvilke borgere der bor på et plejecentre.  
 

Total antal sygebesøg i Stevns Kommune 1.399 
Total antal sygebesøg til borgere på plejecentre i Stevns Kom-
mune 

615 

Andel af sygebesøg til plejecentre 44% 
Andel af sygebesøg i eget hjem  56% 

 
Det betyder, at ca 44% af sygebesøgene i kommunen er aflagt i plejecentre.  
Datagrundlaget er naturligvis spinkelt.  
 
Tallene viser desuden nedenstående for borgerne på plejecentrene i Stevns kommune:  
 

Antal borgere på plejecentre i Stevns Kommune 218 
Antal borgere uden sygebesøg i 2014 58 
Antal borgere med min 1 sygebesøg i 2014 160 
Andel af borgere med min 1 sygebesøg  73% 

 
Tallene viser, at en stor andel af borgere på plejehjem modtager et sygebesøg min en gang 
årligt. Datagrundlaget er naturligvis spinkelt. 
 

3.15 Fordeling af sygebesøg fra konkret praksis 
 
Helle Iversen har foretaget en optælling af sygebesøg i Gørlev Lægehus, som er et lægehus 
med ca 7.500 patienter. Der er i 1. kvartal 2015 aflagt 147 sygebesøg, hvoraf de 82 er aflagt på 
plejecentre og de 65 i eget hjem.  
 

Antal sygebesøg aflagt af Gørlev Lægehus 147 
Antal sygebesøg til borgere på plejecentre  82 
Andel af sygebesøg til plejecentre 56% 
Andel af sygebesøg i eget hjem  44% 

 
Det betyder, at ca 56% af sygebesøgene er aflagt i plejecentre.  
Datagrundlaget er naturligvis spinkelt.  
 

3.16 Placering af kommunale korttidspladser 
 
I vedlagte bilag ses for hver kommune en oversigt over placeringen af de kommunale kort-
tisdpladser. I tallene er medregnet alle typer af korttidspladser, herunder aflastningspladser, 
akutpladser, afklaringspladser, aflastningspladser mv.  
 
Tallene er indhentet i april 2015 og er dermed udtryk for et øjebliksbillede på dette tidspunkt.  
 
Oversigterne viser, at pladserne i langt de fleste tilfælde er placeret tæt på almen praksis. Det 
betyder, at der i langt de fleste tilfælde er en eller flere lægepraksis indenfor 15 km.  
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Dog viser kortene også, at der er flere eksempler på at kommunerne placerer disse pladser i 
mindre byer, hvor der f.eks. kun en lægepraksis. Dette betyder, at belastningen ift sygebesøg 
vil blive skævvredet ift praksis. Eksempler på dette er Høng i Kalundborg Kommune, Reg-
strup i Holbæk Kommune, Ejby i Lejre Kommune, Ortved i Ringsted Kommune. 
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1 Baggrund for analyse og modeller/tiltag ift sygebesøg 
 
Denne analyse af sygebesøg har baggrund i to ændringer:  
 

 Sygebesøg er én af to ydelser, hvor der er mulighed for at indgå aftale om decentrali-

sering af ydelsen.  

 

 Samtidig er Sundhedsloven pr. juli 2014 ændret på området for sygebesøg.  

Praksisplanudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan sygebesøg skal varetages fremadret-
tet i Region Sjælland. På den baggrund har Praksisplanudvalget valgt at nedsætte en arbejds-
gruppe vedr. sygebesøg.  
 
Formålet med arbejdsgruppen er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt samt et diskussions- 
og beslutningsoplæg til Praksisplanudvalget vedr. den fremtidige håndtering af sygebesøg.  

2 Kommissorium for arbejdsgruppen 
 
Arbejdsgruppen skal beskrive og analysere: 
 
A. Den aktuelle model for sygebesøg, herunder 
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a. Omfanget af sygebesøg i Region Sjælland 
b. Anvendelsen af sygebesøg i forhold til relevante faktorer såsom geografi, alder, 

praksisform mv.  
 

B. Modeller for fremtidige sygebesøg, herunder 
 

a. Håndtering af følgende patientgrupper: 
 

i. Borgere med læge indenfor 15 km 
ii. Borgere med læge udenfor 15 km og hvor lægen før 01.09.2014 har accepteret 

tilmeldt praksis trods det, at de har bopæl mere end 15 km. fra praksis. 
iii. Transport/sygebesøg til borgere, som bor mere end 15 km. fra praksis fordi de 

ikke har kunnet vælge mellem to praksis indenfor 15 km.  
iv. Borgere med læge udenfor 15 km og som har frasagt sig retten til sygebesøg og 

hvor lægen alligevel vælger at aflægge sygebesøg. 
v. Borgere med midlertidig ophold på kommunale aflastningshjem el.lign.(akut-

pladser), der ligger mere end 15 km. fra lægens praksis 
vi. Borgere i sygesikringsgruppe 2 

 
b. Ensartet anvendelse af sygebesøg og deraf mindsket ulighed 

 
c. Rammer for efterfølgende evaluering/opfølgning på de vedtagne principper 

 
 
Det er oplagt, at arbejdsgruppen beskriver flere løsningsmodeller, som PPU kan vælge imel-
lem. Løsningsmodellerne bør så vidt muligt beskrives, så de består af en basisramme gæl-
dende for hele regionen. Dertil kan der i et vist omfang aftales lokale variationer, som afspej-
ler de forskellige lokale forhold. 
 
Arbejdsgruppen skal have fokus på gennem innovation og digitalisering at afdække andre og 
nye måder at løse opgaven på.  
 
Det er væsentligt, at modellerne sikrer den bedst mulige udnyttelse af lægernes ressourcer.  
 
Udkast til modeller forelægges praksisplanudvalget og danner udgangspunkt for en aftale 
mellem regionen og PLO Sjælland og evt. den fælleskommunale side om vilkårene for aflæg-
gelse af sygebesøg.  
 
Arbejdsgruppen kan ikke forhandle en aftale men udelukkende opstille løsningsmodeller 
med omkostningsbevidst perspektiv. 
 
Medlemmer og roller 
Praksisplanudvalget har besluttet, at arbejdsgruppen skal bestå af 1 repræsentant og 1 sup-
pleant fra henholdsvis regionen, KKR og PLO. 
 
Fra PLO er medlemmerne: 

Helle Iversen  
1 plads er vakant 

 
Fra KKR er medlemmerne: 

Hanne Staanum - centerchef for Sundhed & Pleje, Greve kommune 

Tina Jørgensen – sundhedschef i Stevns kommune  
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Fra Region Sjælland er medlemmerne: 

Tina Haar – teamleder i Primær Sundhed (formand) 
Susanne Jensen - teamleder i Primær Sundhed 

 
Sekretær: Karina Koefoed-Nielsen -  konsulent i Primær Sundhed 

 

3 Modeller for håndtering af sygebesøg 
 
Inden beskrivelsen af forskellige løsningsmodeller og tiltag er det vigtigt at give et overblik 
over de forskellige typer af sygebesøg, som er hægtet op på de forskellige kategorier af borger.  
 

3.1 Typer af sygebesøg ift patientgrupper 
 
Patienterne kan opdeles i flere forskellige grupper i forhold til behovet for sygebesøg. Af ne-
denstående fremgår de forskellige typer af sygebesøg, samt hvordan opgaven håndteres i dag. 
 
 

Patient/sygebesøgstype 
 

Nuværende håndtering 

A. Borgere med læge inden for 15 km  
 

Sygebesøg reguleres af overenskom-
sten. Herunder hører også ydelse til 
institutionsbesøg og opsøgende hjem-
mebesøg. 
 

B. Borgere med læge udenfor 15 km og hvor lægen 
før 01.09.2014 har accepteret tilmeldt praksis 
trods det, at de har bopæl mere end 15 km. fra 
praksis. 
 

Sygebesøg reguleres af overenskom-
sten 

C. Borgere med læge udenfor 15 km fordi der ikke 
har været valg mellem to indenfor 15 km. Regio-
nen skal sikre sygebesøg. 
 

Sygebesøg reguleres af sundhedsloven 
og det er regionen der skal sikre syge-
besøg/transportordning.  

D. Borgere med midlertidigt ophold på kommu-
nale korttidspladser indenfor 15 km  
 

Se A. 

E. Borgere med midlertidigt ophold på kommu-
nale korttidspladser udenfor 15 km 

Der findes pt. ingen aftale om løsning 
af denne opgave. Opgaven løses pt. 
under overenskomstens ydelser.  
 

F. Borgere med læge udenfor 15 km og som har 
frasagt sig retten til sygebesøg 
 

Læge kan efter eget valg aflægge syge-
besøg efter A.  

G. Borgere i sygesikringsgruppe 2 Patienten har ret til sygebesøg som af-
lægges efter A.  
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3.2 Forudsætninger for modeller og tiltag 
 
Som det fremgår ovenfor har arbejdsgruppen fået til opgave at beskriver modeller for håndte-
ringen af de forskellige typer af sygebesøg.  
 
Udarbejdelsen af modellerne og forslag til tiltag bygger på følgende forudsætninger:  
 

 Ønsket om at sikre en ensartet anvendelse af sygebesøg  

 Fokus på mulighed for gennem innovation og digitalisering at optimere anvendelsen 

af sygebesøg 

 Behov for at afdække nye måder at løse opgaven på 

 Reducering af lægernes tid på landevejen 

 Opgaven skal løses effektivt og på lavest mulige omkostningsniveau 

 Sygebesøg skal ligge inden for rammerne af almen praksis opgaveportefølje 

 PLO skal dække 100% af alle sygebesøg 

Endelig skal det præciseres, at arbejdsgruppens resultat skal tages som udtryk for et oplæg til 
en forhandling, og er ikke bindende for nogle af de tre parter.  
 

3.3 Modeller for håndtering af de forskellige sygebesøgstyper 
 
Nedenfor beskrives forslag til, hvordan de forskellige sygebesøgstyper skal håndteres fremad-
rettet. Målet er i første omgang at beskrive løsningsmodeller for de sygebesøg, som i dag ikke 
er håndteret af ovenstående oversigt. Det betyder i princippet, at løsningsmodellerne koncen-
trerer sig om  
 

 Borgere med midlertidigt ophold på kommunale korttidspladser udenfor 15 km 

 Borgere med læge udenfor 15 km og hvor der ikke har været valg mellem to læger in-

denfor 15 km.  

Modellerne er udarbejdet med baggrund i et ønske om at skabe en simpel model for håndte-
ring af sygebesøg og samtidig undgå for mange særaftaler på området.  
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Patient/sygebesøgstype 
 

Fremtidig håndtering 

A. Borgere med læge inden for 15 km  
 

Sygebesøg reguleres af overenskom-
sten. 

B. Borgere med læge udenfor 15 km og hvor lægen 
før 01.09.2014 har accepteret tilmeldt praksis trods 
det, at de har bopæl mere end 15 km. fra praksis. 
 

Sygebesøg reguleres af overenskom-
sten 

C. Borgere med læge udenfor 15 km fordi der ikke 
har været valg mellem to indenfor 15 km. Regionen 
skal sikre sygebesøg. 
 

Se forslag nedenfor.  

D. Borgere med midlertidigt ophold på kommunale 
aflastningspladser (akutpladser) indenfor 15 km  
 

Se A. 

E. Borgere med midlertidigt ophold på kommunale 
aflastningspladser (akutpladser) udenfor 15 km 

Se forslag nedenfor   

F. Borgere med læge udenfor 15 km og som har fra-
sagt sig retten til sygebesøg 
 

Læge kan efter eget valg aflægge sy-
gebesøg efter A.  

G. Borgere i sygesikringsgruppe 2 Patienten har ret til sygebesøg som 
aflægges efter A.  

 

3.4 Forslag: C. Borgere med læge udenfor 15 km uden mulighed for at 

vælge mellem to læger indenfor 15 km.  

Disse patienter har valgt en læge udenfor 15 km, og da de på tidpunktet for lægevalget ikke 
havde mulighed for at vælge 2 læger indenfor 15 km, er regionen forpligtet til at stille sygebe-
søg til rådighed for dem. Der er ikke mange af sådanne patienter, men de findes og kan i 
princippet forekomme i hele regionen. Modellen skitserer 3 løsningsmodeller i forhold til af-
læggelse af et sygebesøg:  

A. Patienten transporteres til lægen for regionens regning 

B. Egen læge aflægger sygebesøg 

C. Egen læge kontakter en nærmeste læge, som aflægger sygebesøg 

Transport: Regionen etablerer en siddende transport for de patienter, som af helbredsmæs-
sige årsager ikke selv kan fragte sig ind til lægens praksis.  Det er lægen, som skønner, om der 
er behov for transport. Såfremt dette er tilfældet, kan patienten på lægens vegne rekvirere 
kørsel via kørselskontoret. Hvis patienten kan transporteres som siddende patient til klinik-
ken, betaler regionen transporten.  

Sygebesøg: Hvis det vurderes, at der er behov for sygebesøg kan lægen vælge følgende:  
 

 Egen læge foretager sygebesøg, selvom det ligger udover 15 km.  

 Egen læge kontakter nærmeste læge, som foretager sygebesøget 
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I de tilfælde, hvor borgeren bor på et plejecenter kan løsning A være dyr for kommunen, hvis 

der skal følge plejepersonale med til lægen. Det betyder, at der i de beskrevne løsningsmulig-

heder er to modsatrettede hensyn. Løsning B og C er ressourcekrævende for lægen og løsning 

A kan være ressourcekrævende for kommunen.  

 

Det anbefales, at man i KLU indgår aftale om, at borgere som flytter til plejecentre og skal 

skifte læge i den forbindelse, sikres mulighed for tilmelding hos en læge indenfor 15 km. 

 

3.5 Forslag: E. Borgere med midlertidigt ophold på kommunale pladser 

udenfor 15 km 
 
Disse borgere er midlertidigt placeret på en kommunal plads og er fortsat tilmeldt egen læge. 
I nogle af disse situationer vil afstanden mellem lægen og borgeren overskride 15 km. Der er 
ikke mange af sådanne patienter. Modellen skitserer 2 løsningsmodeller i forhold til aflæg-
gelse af et sygebesøg:  
 

A. Egen læge kontakter stedlig læge, som aflægger sygebesøg 

B. Egen læge aflægger sygebesøg, hvis der er væsentlige faglige grunde til det 

Nedenfor beskrives forslag til håndtering af disse patienter:  

Egen læge kontaktes og denne vurderer, om der er behov for sygebesøg.  
Hvis det vurderes, at der er behov for sygebesøg kontaktes stedlig læge, som foretager syge-
besøget.  Egen læge afholder dog sygebesøget, hvis det faglige grundlag herfor er tilstede.  

Alle kommuner skal i de lokale KLU træffe aftale med 1-2 læger inden for en radius af 15 km 
fra de konkrete kommunale korttidspladser. Disse læger opfattes som ”stedlige” læge ift de 
konkrete midlertidige pladser i kommunen. KLU har mulighed for at tage højde for lokale 
forhold så den mest optimale løsning anvendes. Hvis der i KLU ikke kan opnås enighed om 
dette, er det altid egen læge der foretager sygebesøget. 

Det skal præciseres, at alle læger i en kommune er forpligtet af den aftale, som der opnås 
enighed om i KLU.  

3.6 Generelt for C og E 
Det er en forudsætning for ovenstående modeller, at der indgås en økonomisk aftale.  

 

Det er ikke muligt at beregne, hvor mange patienter der vil være omfattet af disse to patien-

grupper, men det vurderes at omfanget er meget begrænset. Region Syd anslår, at de vil have 

ca 400 besøg af typen E om året og det vurderes, at Region Sjælland vil ligge på samme ni-

veau eller under.  

 

For forståelsens skyld er de to løsningsmodeller illustreret i form af en case nedenfor. 
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Case i Slagelse Kommune 

Aktuelt er situationen i Slagelse Kommune, at ingen læger i Skælskør har åbent for til-
gang, mens der både er læger i Korsør og Slagelse by med åbent for tilgang.  
 
Model C:  

En borger flytter til Skælskør og skal vælge læge. Da der ikke er to læger at vælge mellem 

indenfor 15 km bliver borgeren tvunget til at vælge læge længere væk end 15 km – f.eks. 

Slagelse eller Korsør. Borgeren kan i dette tilfælde også være en borger, der flytter til et 

plejecenter i Skælskør og med en deraf øget risiko for behov for sygebesøg.  

 

Borgeren har ret til sygebesøg efter model C. Der er ca 20 km fra Slagelse til Skælskør, 

hvilket svarer til ca 45 minutters køretid. De tre beskrevne modeller vil betyde, at borge-

ren tranporteres til egen læge, at lægen kører ud til patienten eller at en nærmeste læge 

foretager sygebesøget.  

 

Model E:  

En borger fra Skælskør placeres på en kommunal korttidsplads i Slagelse mere end 15 

km væk fra borgeren egen læge i Skælskør.  

 

Hvis der opstår behov for sygebesøg beskriver modellen følgende to løsninger: Egen læ-

ger kontakter den stedlige læge, som er aftalt i KLU og beder vedkommende aflægge sy-

gebesøget. Hvis særlige faglige grunde vægter herfor, aflægger egen læge fra Skælskør 

selv sygebesøget i Slagelse.  

 

3.7 Konsekvenser ift gældende lokalaftaler 
 
Der findes følgende lokalaftaler, som har snitflader til håndteringen af sygebesøg:  
 

 Terminalpleje 

 Fødselshjælp Ø-læger 

 Akutpladser (pilotprojekt) 

 Opfølgende hjemmebesøg (pilotprojekt) 

Disse vil blive håndteret i en selvstændig proces, hvor alle gældende lokalaftaler præsenteres 
for Praksisplanudvalget.  
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4 Indsatser ift aflæggelse af sygebesøg  
 

4.1 Sikring af ensartet anvendelse og mindsket ulighed 
Denne rapports data viser med al tydelighed, at aflæggelse af sygebesøg sker meget spredt. 
Dette kan være en indikation på et meget forskelligt serviceniveau ift borgerne i regionen. Det 
forskellige serviceniveau sker helt ned på yderniveau, hvilket betyder at borgere tilknyttet 
forskellige praksis i den samme by/kommune kan opleve et meget forskelligt serviceniveau.  
 
Der bør derfor igangsættes en analyse af, hvordan det kan sikres, at sygebesøg aflægges med 
en større ensartethed ift borgernes behov. 
 
Man kan bruge materialet i de enkelte KLU som fundament for en drøftelse af det uensartede 
niveau for sygebesøg.  
 

4.2 Kompetenceniveau og forventningsafstemning 
Det vigtigste formål er, at understøtte patienten til deres bedste samt sikre, at eventuelle ind-

læggelser kun er relevante og nødvendige. Dette kan ske i et samspil mellem plejepersonale 

og læge, og det er derfor vigtigt at koncentrere indsatsen omkring, hvordan vi bedst sikrer, at 

vi bringer de forskellige kompetencer i spil til patientens bedste.  

 

Hvis der bliver brugt ressourcer og udgifter til aflæggelse af et sygebesøg, så er det også vig-

tigt, at optimere dette med de rigtige kompetencer og processer. 

 

Lægesiden og kommunesiden påpeger, at kompetenceniveauet hos personalet på kommunale 

institutioner og akutpladser er meget afgørende for frekvensen af sygebesøg. Lægens faglige 

vurdering har en bedre kvalitet, hvis denne kan være i dialog med en sygeplejerske, og der-

med kan forbruget af sygebesøg reduceres. I nogle kommuner er der altid en sygeplejerske til 

stede på de kommunale institutioner, og i nogle kommuner er der aldrig en sygeplejerske til 

stede.  

 

Det er vigtigt at have fokus på, at et sygebesøg kan være en tværfaglig gevinst for både læger 

og plejepersonale, hvilket kan bære frugt på den lange bane.  

 

Det foreslås at analysere, om det er fornuftigt og muligt at fastlægge et niveau for kompeten-

cerne hos plejepersonale med henblik på at sikre, at opgaven omkring sygebesøg løses på det 

lavest mulige omkostningsniveau. Derudover bør det undersøges, om der kan udarbejdes en 

model som sikre optimal forventningsafstemning mellem læge og plejepersonale således at 

plejepersonale har retningslinjer for, hvornår det er relevant at rekvirere et sygebesøg. 

4.3 Digitaliseringsindsatser 
 

Arbejdsgruppen har på alle møder drøftet muligheden for digitale løsninger. Der er dog ingen 

tvivl om, at udviklingen går i retning af en øget anvendelse af digitale løsninger, og det er ar-

bejdsgruppens vurdering, at alle parter skal være bevidste om de digitale/teknologiske mulig-

heder og følge disse tæt fremadrettet.  
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Arbejdsgruppen har drøftet følgende forslag til indsatser:  
 

 Digital løsninger  

Det foreslås, at der gennemføres et projekt som afdækker muligheden for at anvende 

digitale løsninger ifm sygebesøg. Det kan være brug af iPads eller IT-arbejdsstationer 

til lægerne med direkte adgang til lægesystem mv. 

 

De nye muligheder omkring telesår vil absolut være relevant at tage i brug som led i 

sygebesøg. 

 

 Telefonisk stuegang.  

Stevns kommune har indført en procedure kaldet ”telefonisk stuegang”. Der er ind-

gået aftale med de lokale læger om, at de ringer hver morgen kl 8 for at afdække beho-

vet for understøtning af egne patienter. Forinden har personalet gennemført de nød-

vendige undersøgelser, således at dette ligger klar til brug for lægens vurdering. Det 

foreslås at undersøge, om denne praksis med fordel kan udbredes til andre praksis. 

 

 Opsætning af IT-arbejdsstationer på plejecenter 

Stevns kommune er i gang med et forsøg, hvor der opsættes en IT-arbejdsstation på et 

plejecenter med adgang til de forskellige lægesystemer. Det betyder, at både forbere-

delsen og afslutningen kan ske på stedet og evt i samarbejde med plejepersonalet.  

 

4.4 Best Practice 
Det foreslås at kortlægge processerne for håndtering af sygebesøg hos læger og kommuner 
for derigennem at indsamle eksisterende metoder og processer. Disse kan herefter anvendes 
til at inspirere både læger og kommuner og det endelige mål kan være at finde best practice 
for håndtering af sygebesøg.   
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Sagsnr:13/40794 

 
lese@socialstyrelsen.dk 

 

 

Til de fem kommunekontaktråd (KKR) 

Fra Team Overgreb, Kontor for Børn og Familie, Socialstyrelsen 
 

 

 

 

Brev om håndtering af data fra børnehusene 

 

Socialstyrelsen orienterer hermed KKR, om Socialstyrelsens procedurer for 

håndtering og formidling af data fra de regionale børnehuse. 

  

Baggrund 

I forbindelse med etableringen af børnehuse i landets fem regioner 1. oktober 

2013,
 1

 blev det besluttet (jævnfør §9 i bekendtgørelsen om børnehusene), at 

børnehusene skal registrere centrale oplysninger om de børn og unge, der 

gennemgår forløb hos dem, og indberette disse oplysninger til Socialstyrelsen til 

statistisk brug. Socialstyrelsen har derfor udviklet databasen Børnehus IT, hvori 

børnehusene registrerer de relevante oplysninger sagerne, og de aktiviteter der 

gennemføres i børnehusene. 

 

Via Børnehus IT har børnehusene adgang til data fra egen region mens 

Socialstyrelsen har adgang til data på nationalt plan. 

 

Socialstyrelsens formidling af data fra børnehusene 

 

Regionale overblik 

For at understøtte arbejdet i børnehusene, leverer Socialstyrelsen kvartalsvise 

regionale data, der giver et overblik over aktiviteterne i børnehusene. I de regionale 

overblik præsenteres centrale tal fra børnehusenes virke, som dels kan bruges til 

at understøtte en databaseret styring i børnehusene, og som dels kan bidrage til 

øget viden om sager med voldelige og seksuelle overgreb mod børn. De regionale 

overblik udsendes til børnehuse og driftskommuner. KL modtager de regionale 

overblik til orientering. 

 

Nationale overblik 

For at styrke den nationale indsats i børnehusene offentliggør Socialstyrelsen årligt 

nationale overblik for børnehusene. De nationale overblik indeholder ud over data 

fra Børnehus IT også nyheder om, hvad der sker i børnehusene og ny relevant 

viden på området for seksuelle overgreb og vold mod børn. 

 

                                                      
1
  BEK. Nr.1153 af 01/10/2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nationale overblik udsendes til børnehuse, driftskommuner, KL, Social- og 

Indenrigsministeriet og offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside. De 

relevante aktører adviseres forud for offentliggørelse på hjemmeside.  

 

Ved yderligere spørgsmål kontakt venligst  

 

Lea Selsing 

Fuldmægtig 

Mobil: +45 61 96 56 15 

E-mail: lese@socialstyrelsen.dk 

 

  

mailto:bim@servicestyrelsen.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2.8 Orienteringssag: Greater Copenhagen



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. 
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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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Notat om KORA´s delanalyse 5: 

På styregruppemødet den 9.oktober fremlagde KORA delanalyse 5: Sammenligning af udgifter 

til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børneområdet. De øvrige 5 analysedele 

afrapporteres i marts 2016. 

KORA opgør omfanget af og udviklingen i kommunernes køb og salg af botilbudspladser på 

voksenområdet og anbringelsespladser på børneområdet i perioden 2010-2014. Analysen 

sammenligner kommunernes udgifter til køb af pladser hos regioner, kommuner og private 

leverandører samt indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. 

Der foreligger en detaljeret rapport. Her er det valgt at uddrage hovedtal. Rapporten vil indgå i 

den endelige afrapportering. 

Generelt skal det bemærkes, at opgørelserne ikke er bedre end de udgiftskonteringer, der 

ligger til grund for dem. Der er således meldinger om fejlkonteringer i foreløbig tre kommuner.  

Forbehold for fejlene vil fremgå af rapporten. 

Voksenområdet - køb 

Tabel 1: Køb af botilbudspladser hos henholdsvis andre kommuner, regioner og private, 

fordelt på beliggenhedsregion, 2014 

 Andre 

kommuner 

Regioner Private Køb i alt 

Region Sjælland 31 % 8 % 22 % 61 % 

Region 

Hovedstaden  

34 % 8 % 13 % 56 % 

Hele landet 31 % 11 % 13 % 55 % 

 

Region Sjælland ligger på samme niveau som Region Hovedstaden, hvad angår køb i andre 

kommuner og regioner, men væsentligt højere hvad angår køb hos private. 

 

Tabel 2: Udviklingen i samlet køb hos kommuner, regioner og private leverandører 2010-

2014, fordelt på beliggenhedsregion 

 2010 2014 Udviklingen 2010-

2014 

Region Sjælland 80 % 61 % -18 pt. 

Region Hovedstaden  62 % 56 % -6 pt. 

Hele landet 67 % 55 % -11 pt. 

 

I Region Sjælland er købsandelen hos andre kommuner faldet markant fra 2010-2014. Køb 

hos de private tilbud formodes at være nogenlunde uændrede og udgør cirka 1/3 af de ydelser 

der købes. 

 

Udviklingen viser, at købsandelen hos andre kommuner har været faldende i samtlige 17 

kommuner. Gennemsnitlig er købsandelene hos andre kommuner i Region Sjælland faldet fra 

55 % i 2010 til 32 % i 2014, mens den gennemsnitlige købsandel hos regioner er steget fra 

7,5 % til 8,6 % i samme periode. 

 

På næste side (figur 1) vises andelen af kommunernes nettoudgifter til botilbudsområdet, hos 

andre kommuner, regioner og private i 2014. Procenterne viser det samlede køb i alt. 
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Figur 1: Kommunernes nettoudgifter til botilbudsområdet på voksenområdet 2014. 

Procenttal angiver køb i alt hos andre kommuner, regioner og private 2014. 

 
Note: Bemærk, at der er fejl i Vordingborg Kommunes tal på landkortet. Det korrekte tal for kommunens købsandel er 49 %. 
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Voksenområdet - salg 

Tabel 3: Kommunernes indtægter fra salg af botilbudspladser til andre kommuner, fordelt på 

beliggenhedsregion, 2010-2014 (kr. pr. 18-64 årig, 2014-priser) 

 2010 2014 Udviklingen 2010-

2014 

Region Sjælland 3.274 2.251 -31 % 

Region Hovedstaden 1.673 1.388 -17 % 

Hele landet 2.074 1.553 -25 % 
Note: Der er fejl i 2010-tallene i Slagelse og Lejre Kommuner. Det har ikke været muligt at tage højde for fejlene i regions- og 

landsgennemsnittet for 2010. 

 

I Region Sjælland har der været et kraftigt fald fra 2010 – 2014. Udviklingen dækker over, at 

salget har været faldende i 13 og stigende i 2 af regionens kommuner. 

 

 
 

 

Figur 2: Kommunernes indtægter fra salg af botilbudspladser på voksenområdet til andre 

kommuner i 2014. 
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Børneområdet - køb 
 

Tabel 4: Køb af anbringelsespladser hos henholdsvis andre kommuner, regioner og private, 

fordelt på beliggenhedsregion, 2014 

 Andre 

kommuner 

Regioner Private Køb i alt 

Region Sjælland 17 % 8 % 36 % 61 % 

Region 

Hovedstaden 

15 % 8 % 26 % 50 % 

Hele landet 16 % 9 % 29 % 54 % 

 

Region Sjælland ligger på samme niveau som Region Hovedstaden hvad angår køb i andre 

kommuner og regioner, men væsentligt højere hvad angår køb hos private. 

 

Tabel 5: Køb af anbringelsespladser hos kommuner, regioner og private leverandører, 2010-

2014, fordelt på beliggenhedsregion 

 2010 2014 Udviklingen 2010-

2014 

Region Sjælland 66 % 61 % -5 pt. 

Region Hovedstaden  52 % 50 % -3 pt. 

Hele landet 58 % 54 % -4 pt. 

 

I Region Sjælland er købsandelen hos andre kommuner faldet fra 2010-2014, men kun svagt 

faldende og svarende til udviklingen andre steder i landet. 

 

Udviklingen dækker over, at købsandelen hos andre kommuner har været faldende i 10, 

stigende i 6 og uændret i en kommune. Gennemsnitlig er købsandelene hos andre kommuner i 

Region Sjælland faldet fra 23 % i 2010 til 18 % i 2014, mens den gennemsnitlige købsandel 

hos regioner har været uændret i perioden. Igen er der tale om at det er handelen mellem 

kommunerne der er faldet, mens handel med regioner og formodentlig private fastholdes. 

 

Figur 3 på næste side viser andelen af kommunernes nettoudgifter til anbringelsesområdet, 

hos andre kommuner, regioner og private i 2014. Procenterne viser det samlede køb i alt. 
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Figur 3: Kommunernes nettoudgifter til anbringelsesområdet 
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Børneområdet - salg 
 

Tabel 6: Kommunernes indtægter fra salg af anbringelsespladser til andre kommuner, fordelt 

på beliggenhedsregion, 2010-2014 (kr. pr. 0-22 årig, 2014-priser) 

 2010 2014 Udviklingen 2010-

2014 

Region Sjælland 2.651 1.702 -36 % 

Region Hovedstaden 1.433 921 -36 % 

Hele landet 1.755 1.160 -34 % 
Note: Der er fejl i tallene i Slagelse Kommune (2010) og Greve Kommune (2010 og 2014). Der har ikke været muligt at tage højde for 

fejlene i regions- og landsgennemsnittene. 
 

Region Sjælland har i perioden haft et fald på 36 % svarende til faldet i både Region 

Hovedstaden og i hele landet. Udviklingen viser, at salget har været faldende i 10, stigende i 4 

og uændret i en kommune. 

 

 
 

 

 

Figur 4: Kommunernes indtægter fra salg af anbringelsespladser på børneområdet til andre 

kommuner i 2014. Note: Bemærk, at der er fejl i Greve Kommunes tal. 
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RS17 - opsummering af analysen 

 
Region Sjælland ligger noget over gennemsnittet når man ser på det samlede køb hos andre 

kommuner, regioner og private. Selvom handlen har været stærkt faldende, er der stadig en 

stor andel af handel, herunder internt mellem kommunerne og især set i forhold til andre 

sektorer, såsom ældresektoren, hvor ældrekøbsprocenten f.eks. i Næstved er 5%. 

 

Det største fald i samlet køb (i Sjællands to regioner) har været i Region Sjælland. På 

voksenområdet er Region Hovedstaden nu på landsgennemsnittet. Region Sjællands rolle som 

entreprenør i forhold til København er det imidlertid ikke muligt at beskrive, da det kræver tal 

for køb på tværs af den regionale grænse. 

 

I Region sjælland er andelen af køb hos private ca. 1/3 på voksenområdet og ca. halvdelen på 

børneområdet.  

 

På børneområdet er der sket et fald i salgsindtægterne på 36% i 2010 -2014. Region Sjælland 

ligger lidt højere end de andre regioners kommuner i andel der købes. 

 

Ved strukturreformen var kommunerne meget forskelligt stillede m.h.t. amtslige tilbud i 

kommunen. Det har givet nogle kommuner mulighed for at hjemtage borgere til et tilbud, der 

eksisterede i forvejen. Nogle kommuner har ikke haft en institutionel struktur at koble det op 

på. 

 

Faldet på 18 procentpoint i køb af pladser på voksenområdet sammenholdt med at 

institutionerne i regionen i alt væsentligt ikke har kørt med underskud viser, at kommunerne 

har gennemført en stor omstilling fleksibelt. 

 
Den videre analyse 
 

I marts 2016 fremlægger KORA de øvrige 5 analyser: 

1. Sammenligning af udgifter pr. 18-64 årig borger på voksenområdet 

2. Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet 

3. Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet 

4. Korrrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/sociale belastning på 

børneområdet 

5. Takster og takstudvikling på tilbuddene i Region Sjælland på voksen- og børneområdet 

 

Det nuværende materiale fra KORA gør, at kommunnerne kan benchmarke og få læring ud af 

det. Kommunerne har fået nogle data, de ikke tidligere har haft. For kommuner der aldrig har 

haft nævneværdige tilbud selv, er læringen dog minimal. Samtidig er denne delanalyse  en del 

af den videre analyse.  

 

I den videre proces, kunne der ses nærmere på, om der er en minimumsstørrelse på 

institutioner. Små kommuner hjemtager måske ikke borgere, fordi det bliver for dyrt, tilbuddet 

for dårligt og for risikabelt. Det er et spørgsmål, om kommunerne ønsker at støtte op om 

fortsat hjemtagning eller støtte op om et område, hvor naturlig specialisering mellem 

kommunerner er godt for kvaliteten. 

 

Analysen giver et overblik, der kan bruges som grundlag for følgende spørgsmål: 

 

1. Er omfanget af og udviklingen i handlen med pladser på det specialiserede 

socialområde udtryk for bevidste prioriteringer eller i højere grad udslag af 
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tilfældigheder eller udviklinger som skyldes at de strukturelle muligheder for at ændre 

praksis har været forskellige i kommunerne? 

2. Hvilken retning skal den strategiske styring af området tage i de kommende år, når det 

gælder valget mellem selvforsyning, køb hos eksterne og salg af pladser til andre 

kommuner? 

3. Har kommunerne i regionen et passende niveau af gensidig koordination og information 

om kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse på det specialiserede socialområde? 
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