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3.1 Afrapportering på den centrale udmelding vedr. voksne 
med kompleks erhvervet hjerneskade.



Afrapportering, KKR Midtjylland
	

	

De midtjyske kommuners besvarelse af Socialstyrel-
sens centrale udmelding vedr. voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade

	

	

	

	 	



2

	

Indhold	
Resumé ....................................................................................................................................................... 2

Baggrund ..................................................................................................................................................... 3

1. Målgruppen ............................................................................................................................................. 4

2.  Højt specialiserede tilbud ........................................................................................................................ 6

3. Opmærksomhedspunkter på området ....................................................................................................10

4. Tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud til målgruppen .....................................12

Bilag 1: Indberetningsskema .......................................................................................................................15

Bilag 2: Supplerende indberetningsskema vedr. information omkring den matrikelløse indsats ..................22

Bilag 3: Tilrettelæggelse og koordination ....................................................................................................25

	

Resumé	
Antallet	af	voksne	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	med	behov	for	en	højt	specialiseret	indsats	og	
/eller	tilbud	er	opgjort	til	i	alt	134	borgere	i	de	midtjyske	kommuner.	Målgruppen	er	opgjort	som	antal-
let	af	voksne	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade,	som	de	midtjyske	kommuner	har	været	
handlekommune	for	i	2014,	og	som	på	et	tidspunkt	i	løbet	af	året	har	modtaget	højt	specialiseret	reha-
bilitering.			

Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	målgruppestørrelsen	er	et	skøn,	som	er	behæftet	med	en	vis	usikkerhed	
–	bl.a.	 fordi	kommunerne	 ikke	registrerer	borgere	ud	 fra	diagnose	eller	 funktionsnedsættelse.	Dertil	
kommer,	at	det	kommunale	system	i	sig	selv	er	en	kompleks	størrelse	–	særligt	i	forhold	til	borgere,	som	
er	berørt	af	flere	forskellige	lovgivninger.	En	yderligere	omstændighed,	der	bidrager	til	målgruppestør-
relsens	usikkerhed,	er,	at	der	ikke	findes	en	fælles	national	forståelse	af	begreberne	”kompleks”	og	”højt	
specialiseret”/”specialiseret”.	De	midtjyske	kommuner	betragter	det	som	en	forpligtelse	for	de	natio-
nale	styrelser	at	formulere	en	fælles	forståelse	af	det	højeste	specialiseringsniveau.		

Alle	19	midtjyske	kommuner	har	indberettet,	at	de	i	et	eller	andet	omfang	følger	udviklingen	i	målgrup-
pens	størrelse.	Dog	skal	det	understreges,	at	monitoreringen	alene	handler	om	udviklingen	i	antallet	af	
borgere	med	erhvervet	hjerneskade	generelt	og	ikke	om	hjerneskadens	kompleksitet.		

Indberetningerne	viser,	at	de	midtjyske	kommuner	fortrinsvis	anvender	ni	forskellige	tilbud	til	voksne	
med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	med	behov	for	rehabilitering	på	højt	specialiseret	niveau.	Tilbud-
dene	fordeler	sig	på	to	kommunale	tilbud	inden	for	den	midtjyske	region,	et	kommunalt	tilbud	uden	for	
den	midtjyske	region	samt	fire	regionale	tilbud,	hvoraf	tre	ligger	i	Region	Midtjylland,	og	to	fondsdrevne	
tilbud.	Af	tabel	1,	side	4,	fremgår	de	konkrete	tilbud.	I	forhold	til	samarbejdsaftaler	har	kommunerne	
primært	indgået	aftaler	med	tilbud	inden	for	kommunikations-	og	synsområdet.	

Foruden	gruppen	af	matrikelbundne	tilbud	anvender	de	fleste	midtjyske	kommuner	i	et	eller	andet	om-
fang	såkaldte	matrikelløse	rehabiliteringsindsatser.	Det	vil	sige,	at	den	højt	specialiserede	rehabilitering	
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sker	gennem	et	multidisciplinært	team,	der	sammensættes	fra	sag	til	sag,	og	som	møder	borgeren	i	ved-
kommendes	eget	hjem.		

De	midtjyske	kommuner	oplever	i	vid	udstrækning,	at	der	er	sammenhæng	mellem	kommunernes	be-
hov	for	højt	specialiserede	 indsatser	til	voksne	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	og	det	samlede	
udbud	heraf	–	ikke	mindst	understøttet	med	kommunernes	anvendelse	af	matrikelløse	indsatser.		

De	midtjyske	kommuner	er	enige	om,	at	der	imidlertid	også	findes	en	række	opmærksomhedspunkter	i	
forhold	til	at	sikre	det	nødvendige	udbud	af	højt	specialiserede	tilbud	til	borgere	med	kompleks	erhver-
vet	hjerneskade.	Et	af	disse	opmærksomhedspunkter	er	manglen	på	en	fælles	national	forståelse	af	det	
højt	specialiserede	område.	Et	andet	opmærksomhedspunkt	er	–	jf.	brugen	af	den	matrikelløse	rehabi-
litering	–	de	vanskeligheder,	som	er	forbundet	med	at	overføre	læring	fra	ét	sted	til	et	andet,	når	borge-
ren	ikke	længere	har	brug	for	et	døgndækket	tilbud.	

I	forlængelse	af	ovenstående	peger	de	midtjyske	kommuner	i	drøftelsen	af	tilrettelæggelse	og	koordine-
ring	på,	at	udviklingen	af	højt	specialiserede	matrikelbundne	tilbud	skal	gå	hånd	i	hånd	med	den	faglige	
udvikling	af	højt	specialiserede	rehabiliteringsindsatser,	som	–	af	hensyn	til	borgerens	mestring	af	hver-
dagslivet	–	tilbydes	med	udgangspunkt	i	borgerens	eget	hjem.		

	

Baggrund		
I	denne	rapport	præsenteres	hovedkonklusionerne	fra	de	midtjyske	kommuners	indberetninger	i	for-
bindelse	 med	 Socialstyrelsens	 centrale	 udmelding	 for	 voksne	 med	 kompleks	 erhvervet	 hjerne-
skade.		Det	skal	understreges,	at	der	er	tale	om	en	overordnet,	generisk	analyse.	Således	fremgår	der	
ikke	data	på	kommuneniveau.	Såfremt	Socialstyrelsen	ønsker	at	se	de	kommunale	baggrundsdata	for	
rapporten,	kan	de	rekvireres	hos	Sekretariat	for	rammeaftaler.	

Alle	midtjyske	kommuner	har	udfyldt	og	indsendt	indberetningsskemaet.	Indberetningsskemaet	er	–	på	
baggrund	af	Socialstyrelsens	skabelon	til	indberetning	–	udarbejdet	af	en	tværkommunal	følgegruppe	
bestående	af	videnspersoner	på	området	og	Sekretariat	for	rammeaftaler.	Sekretariat	for	rammeaftaler	
har	indsamlet	og	bearbejdet	data	fra	kommunerne,	som	efterfølgende	er	yderligere	kvalificeret	i	følge-
gruppen.				

Rapporten	er	behandlet	og	godkendt	af	DASSOS	(Den	Administrative	Styregruppe	for	Social-	og	Speci-
alundervisningsområdet)	den	10.	november	og	i	KKR	den	20.	november	2015.		Afrapporteringen	er	ef-
terfølgende	behandlet	i	de	19	midtjyske	kommunalbestyrelser	samt	i	Regionsrådet.			
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1.	Målgruppen		
1.	1.	Målgruppens	størrelse		
Antallet	af	voksne	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	med	behov	for	en	højt	specialiseret1	indsats	
og/eller	tilbud2	er	opgjort	til	i	alt	134	borgere	i	de	midtjyske	kommuner3.	Målgruppen	er	opgjort	som	
antallet	af	voksne	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade,	som	de	midtjyske	kommuner	har	væ-
ret	handlekommune	for	i	2014,	og	som	på	et	tidspunkt	i	løbet	af	året	har	modtaget	et	højt	specialiseret	
tilbud.		

Af	Socialstyrelsens	centrale	udmelding,	afsnit	3	om	beskrivelse	af	målgruppen,	fremgår	det,	at	målgrup-
pen	skønnes	at	bestå	af	omkring	350-450	borgere	på	nationalt	plan,	hvilket	svarer	til	5	%	af	alle	voksne	
med	erhvervet	hjerneskade.	Målgruppen	for	den	centrale	udmelding	formodes	imidlertid	at	være	lidt	
større	end	dette	skøn,	idet	den	også	omfatter	borgere	med	behov	for	rehabilitering	på	avanceret	niveau,	
men	hvor	det	ved	overgang	til	kommunen	eller	senere	i	forløbet,	viser	sig,	at	der	er	behov	for	en	højt	
specialiseret	indsats.		

Hvis	man	antager,	at	den	samlede	målgruppe	for	den	centrale	udmelding	på	nationalt	plan	består	af	450	
borgere,	svarer	det	til,	at	målgruppen	i	de	midtjyske	kommuner	har	et	omfang	af	102	borgere,	idet	be-
folkningstallet	i	Region	Midtjylland	udgør	22,6	%	af	det	samlede	befolkningstal	i	Danmark.	Med	forbe-
hold	for	usikkerheden	i	den	præcise	størrelse	af	den	nationale	målgruppe	og	det	faktum,	at	en	enkelt	
midtjysk	kommune	har	indberettet	en	målgruppestørrelse,	som	ligger	noget	over	de	øvrige	kommuners,	
stemmer	dette	tal	fint	overens	med	den	indberettede	målgruppestørrelse	på	i	alt	134	borgere.	

Den	indberettede	målgruppestørrelse	for	de	midtjyske	kommuner	skal	foruden	ovenstående	læses	med	
en	række	generelle	forbehold.	Det	fremgår	af	flere	kommuners	indberetninger	samt	den	løbende	dialog,	
som	Sekretariat	for	rammeaftaler	har	haft	med	kommunerne	under	arbejdet	med	den	centrale	udmel-
ding,	at	det	generelt	har	været	vanskeligt	for	kommunerne	at	opgøre	målgruppens	størrelse.		

Den	gennemgående	årsag	 til	dette	er,	at	kommunerne	 ikke	registrerer	borgere	ud	 fra	diagnose	eller	
funktionsnedsættelse	–	dermed	ej	heller	om	en	borger	har	en	”kompleks	erhvervet	hjerneskade”.	Dertil	
kommer,	at	det	kommunale	system	i	sig	selv	er	en	kompleks	størrelse	–	særligt	i	forhold	til	borgere,	som	
er	berørt	af	flere	forskellige	lovgivninger.	Netop	for	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	er	
der	flere	”indgange”	til	det	kommunale	system.		

Langt	de	fleste	kommuner	har	i	dag	en	hjerneskadekoordinator.	Som	det	fremgår	af	”Forløbsprogram	
for	rehabilitering	af	voksne	med	erhvervet	hjerneskade”	(Sundhedsstyrelsen	2011:	48-49),	kan	koordi-
natorfunktionen	imidlertid	organiseres	på	vidt	forskellig	vis.	I	nogle	kommuner	vil	hjerneskadekoordi-
natoren	være	borgerens	 indgang	til	kommunen	ved	udskrivning	fra	behandling	 i	hospitalsregi,	mens	
hjerneskadekoordinatoren	i	andre	kommuner	ikke	nødvendigvis	har	det	fulde	overblik	over	alle	bor-
gere,	men	primært	indgår	i	udviklingsopgaver	i	forhold	til	den	interne	og	eksterne	koordination.		

1	I	denne	rapport	anvendes	Socialstyrelsens	betegnelse	af	det	højeste	specialiseringsniveau	–	”højt	specialiseret”	
–	frem	for	Sundhedsstyrelsens	betegnelse	–	”specialiseret”.	
2	Fremadrettet	i	rapporten	anvendes	begrebet	”tilbud”	som	fællesbetegnelse	for	”tilbud”	og	”indsatser”,	da	det	
ikke	fremgår	af	Socialstyrelsens	centrale	udmelding,	at	der	skulle	være	forskel	på	de	to	begrebers	anvendelse.	
3	En	enkelt	kommunes	indberetning	af	målgruppestørrelsen	ligger	noget	over	tilsvarende	kommuners.	Der	skal	
tages	højde	for	dette	i	læsningen	af	det	samlede	tal.
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Det	skal	derudover	påpeges,	at	det	af	Socialstyrelsens	centrale	udmelding	ikke	fremgår,	hvorvidt	en	ind-
sats	på	højt	specialiseret	niveau	skal	have	et	vist	 tidsmæssigt	omfang.	Således	vil	den	samlede	mål-
gruppe	bestå	af	borgere,	hvor	rehabiliteringsindsatsen	har	meget	forskelligt	omfang	og	tidshorisont.		

Endeligt	findes	der	stadig	–	til	trods	for	Socialstyrelsens	arbejde	med	at	definere	begreberne	i	bilaget	til	
den	centrale	udmelding	–	ikke	en	fælles	forståelse	på	tværs	af	landets	kommuner	og	regioner	af,	hvordan	
betegnelserne	”kompleks”	og	”højt	specialiseret”	skal	forstås.	Dette	har	medført	en	væsentlig	usikker-
hed	i	mange	kommuners	arbejde	med	at	opgøre	målgruppens	størrelse,	idet	der	har	været	stor	tvivl	om,	
hvorvidt	bestemte	borgere	tilhører	målgruppen.	Manglen	på	en	fælles	forståelse	af	de	anvendte	begre-
ber	 i	Socialstyrelsens	centrale	udmelding	er	en	generel	udfordring,	som	derfor	beskrives	yderligere	 i	
afsnit	3	om	opmærksomhedspunkter	på	området.	

På	baggrund	af	ovenstående	er	det	tilfældet	for	langt	de	fleste	kommuner,	at	målgruppens	størrelse	er	
angivet	som	et	skøn	baseret	på	manuelle	optællinger	på	tværs	af	fagområder	i	den	enkelte	kommune.	
Det	er	derfor	vigtigt	at	understrege,	at	den	angivne	målgruppestørrelse	er	behæftet	med	en	vis	usikker-
hed	og	skal	anvendes	herefter.		

1.2.	Udviklingen	i	målgruppens	størrelse		
Alle	19	midtjyske	kommuner	har	indberettet,	at	de	i	et	eller	andet	omfang	følger	udviklingen	i	målgrup-
pens	størrelse.	Dog	skal	det	understreges,	at	monitoreringen	alene	handler	om	udviklingen	i	antallet	af	
borgere	med	erhvervet	hjerneskade	generelt	og	 ikke	om	hjerneskadens	kompleksitet.	Med	 ikrafttræ-
delse	af	en	ny	bekendtgørelse	vedr.	øget	faglighed	i	genoptræning	og	rehabilitering	efter	udskrivning	
fra	sygehus,	hvor	det	udskrivende	hospital	får	mulighed	for	at	beskrive	borgerens	samlede	rehabilite-
ringsbehov	i	genoptræningsplanen,	når	det	drejer	sig	om	komplekse	og	omfattende	problemstillinger,	
får	kommunerne	 imidlertid	mulighed	 for	 at	 følge	udviklingen	 i	kompleksiteten	 (Sundhedsstyrelsen,	
2014).			

En	gennemgang	af	indberetningerne	viser,	at	der	i	dag	kan	udsondres	to	hovedspor	i	forhold	til,	hvordan	
kommunerne	følger	udviklingen	i	antallet	af	borgere	med	erhvervet	hjerneskade.	I	det	første	hovedspor	
følger	kommunerne	udviklingen	via	statistiske	udtræk	og	oversigter	fra	f.eks.	E-Sundhed,	Landspatient-
registret	mv.	Ofte	er	det	hjerneskadekoordinatoren,	der	har	denne	opgave,	hvor	kommunen	har	udvalgt	
en	række	parametre,	som	man	i	særlig	grad	interesserer	sig	for.		Det	kan	f.eks.	være	antallet	af	modtagne	
genoptræningsplaner	i	kommunen,	antallet	af	bevillinger	inden	for	særlige	botilbud	og	bo-træningstil-
bud	mv.,	herunder	forbrug	af	egne	tilbud	kontra	eksterne	tilbud.	

Det	andet	hovedspor	handler	om,	at	kommunerne	via	en	bestemt	organisering	har	skabt	en	systematik	
i	forhold	til	at	følge	udviklingen	i	målgruppens	størrelse.	Organiseringen	kan	f.eks.	bestå	af	en	hjerne-
skadekoordinator,	hvis	opgave	er	at	fungere	som	 indgang	til	det	kommunale	system	for	alle	borgere	
med	en	erhvervet	hjerneskade.	Foruden	en	koordinatorfunktion	kan	der	også	være	tale	om	et	tværfag-
ligt	hjerneskadeteam	eller	en	styregruppe.	Herved	sikres	et	 fælleskommunalt	overblik	over	borgere	
med	erhvervet	hjerneskade,	ligegyldigt	hvilken	indgang	der	har	været	til	kommunen.	Dette	er	f.eks.	sær-
ligt	vigtigt	i	de	sager,	hvor	borgeren	ikke	udskrives	med	en	genoptræningsplan,	men	f.eks.	debuterer	i	
kommunens	jobcenter,	og	kommunen	først	senere	i	forløbet	bliver	opmærksom	på	sagens	kompleksitet.		
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2.		Højt	specialiserede	tilbud		
2.	1.	Kommunernes	anvendelse	af	højt	specialiserede	tilbud	med	særlig	neurofaglig	ekspertise		
Indberetningerne	viser,	at	de	midtjyske	kommuner	fortrinsvis	anvender	en	gruppe	af	ni	forskellige	til-
bud	til	voksne	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	med	behov	for	rehabilitering	på	højt	specialiseret	
niveau.	Af	tabel	1	fremgår	tilbuddene,	under	tabel	1	beskrives	de	enkelte	tilbud	på	overordnet	niveau4.		

Fem	af	disse	tilbud	er	placeret	i	den	midtjyske	region	og	fordeler	sig	over	to	kommunale	tilbud	og	tre	
regionale	tilbud.	De	resterende	fire	tilbud	fordeler	sig	over	et	regionalt	tilbud	i	Region	Nordjylland,	et	
kommunalt	tilbud	i	Varde	Kommune	samt	to	fondsdrevne	tilbud	i	Vejle.	Det	understeges	at	den	faglige	
følgegruppe	efterfølgende	har	gennemgået	tilbuddene	og	nået	frem	til,	at	tilbuddene	i	oversigten	alle	
lever	op	til	Socialstyrelsens	kriterier	for	et	højt	specialiseret	tilbud	til	målgruppen.	

	

Tabel	1.	Oversigt	over	de	midtjyske	kommuners	anvendelse	af	højt	specia-
liserede	tilbud		

Tilbuddets	navn	 Driftsherre		
Hjerneskadecentret,	Aarhus		 Aarhus	Kommune		
Bytoften,	Bo-	og	Aktivitetscenter	 Herning	Kommune	
Tagdækkervej, Bo-,	Rehabiliterings-	og	Akti-
vitetstilbud5	

Region	Midtjylland		

Høskoven,	Trænings-	Bo-,	og	Aktivitetshus	 Region	Midtjylland	
Svalevej,	Botilbud	og	Rehabilitering	 Region	Midtjylland		
Østerskoven,	Behandlingscenter	 Region	Nordjylland		
Lunden,	Bo-	og	Genoptræningscenter	 Varde	 Kommune	 (Region	 Syd-

danmark)	
Vejlefjord	Rehabilitering		 Vejlefjord	Fonden	
Ny	Fjordbo	ApS	(målrettet	unge)	 Vejlefjord	Fonden		
	
	
Hjerneskadecentret	
Hjerneskadecentret	i	Aarhus	er	et	kommunalt	rehabiliteringstilbud	primært	henvendt	til	personer	med	
komplekse	følgevirkninger	efter	erhvervet	hjerneskade,	hvor	specialiseret	rehabilitering	funderet	i	neu-
ropsykologisk	viden	og	teori	afgørende	kan	medvirke	til,	at	den	hjerneskaderamte	udvikler	evnen	til	at	
indgå	i	og	mestre	sociale	og	arbejdsmæssige	sammenhænge.	Hjerneskadecentret	leverer	tilbud	i	hen-
hold	til	Lov	om	aktiv	beskæftigelse	§	32,	stk.	1,	nr.	2	samt	Lov	om	social	service	§	85,	forudsat	at	borgeren	
er	på	førtidspension	eller	er	alderspensionist.	Sammenlagt	er	der	årligt	 indskrevet	ca.	56-61	borgere	
med	en	erhvervet	hjerneskade	på	Hjerneskadecentret.		

4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er ikke medtaget på denne liste, da udgangspunktet for Den Centrale
Udmelding er social rehabilitering og ikke behandlingsdelen under Sundhedsloven, som RHN hører under. Kommu-
nerne kan ikke selv visitere borgere ind til RHN eller købe indsatser hos RHN, der i denne sammenhæng er at betragte
som et hospital.
5	Tagdækkervej	har	for	nyligt	i	forbindelse	med	projektet	”Bristede	Drømme	–	Nyt	Håb”,	hvor	målgruppen	er	de	
15-30	årige,	fået	tilført	ekstra	rehabiliteringspladser	til	børn	og	unge	(disse	pladser	er	ikke	beskrevet	i	kommu-
neres	indberetninger,	da	de	stadig	er	under	etablering).	
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Bytoften	Bo-	og	Aktivitetscenter	
Den	selvejende	institution	Bytoften	Bo-	og	Aktivitetscenter	i	Herning,	er	et	landsdækkende	bo-	og	dag-
tilbud	til	voksne	borgere	med	fysisk	handicap	og/eller	med	en	erhvervet	hjerneskade.	Målgruppen	er	
personer	med	en	 let,	moderat	eller	svær	skade.	Bytoften	tilbyder	 indsatser	og	 tilbud	med	hjemmel	 i	
Servicelovens	§§	83,	85,	104	og	107.	Som	en	del	af	centret	er	Bo-	og	Genoptræning	Bytoften,	der	er	et	
højt	specialiseret	tilbud	til	borgere	med	følger	af	en	erhvervet	hjerneskade.	På	Bo-	og	Genoptrænings-
enheden	arbejdes	der	efter	kendte	neurorehabiliteringskoncepter.	Enheden	Bo-	og	Genoptræning	har	5	
døgnpladser	ud	af	i	alt	76	døgnpladser	og	43	dagpladser	på	hele	Bytoften.		
	
Tagdækkervej	Bo-	rehabiliterings-	og	aktivitetstilbud	
På	Tagdækkervej	Bo-	rehabiliterings	og	aktivitetstilbud	tilbydes	borgere,	med	erhvervet	hjerneskade	
og	fysiske	funktionsnedsættelser,	en	individuel	tilrettelagt	rehabiliteringsindsats.	Tilbuddet	er	et	regio-
nalt	tilbud	placeret	 i	den	midtjyske	region.	Den	ene	del	af	tilbuddet	består	af	18	pladser,	der	 leverer	
ydelsen	under	Servicelovens	§§	83-87.	Denne	del	er	henvendt	til	borgere	med	rehabiliteringsmulighe-
der	i	forhold	til	deres	kognitive	og	fysiske	funktionsnedsættelser.	Den	anden	del	af	tilbuddet	består	af	6	
§	107	pladser,	til	borgere	med	moderat	til	svær	hjerneskade	samt	komplekse	skader,	med	behov	for	
individualiseret	og	tværfaglig	indsats.	Den	faglige	indsats	er	baseret	på	en	neuropædagogisk	tilgang	og	
der	arbejdes	i	tværfaglige	teams	bestående	af	ergo-	og	fysioterapeuter,	pædagoger	og	social-og	sund-
hedsassistenter.	Derudover	er	der	tilknyttet	psykolog	og	der	ydes	logopæd.	bistand	og	musikterapi	in-
dividuelt.	
	
Høskoven	Trænings-	bo-	og	aktivitetshus	
Høskoven	er	et	regionalt	tilbud	beliggende	i	Region	Midtjylland	og	tilbyder	borgere,	med	erhvervet	hjer-
neskade	og	fysiske	funktionsnedsættelser,	et	højt	specialiseret	rehabiliteringstilbud.	Den	ene	del	af	til-
buddet	består	af	26	pladser	under	Servicelovens	§§	83-87.	Disse	pladser	er	henvendt	til	borgere	med	
betydelige	og	varige	kognitive	og	ofte	også	fysiske	funktionsnedsættelser	evt.	i	kombination	med	andre	
somatiske	og	psykiatriske	problemstillinger	samt	misbrug.	Den	anden	del	af	tilbuddet	består	af	1	§	107	
plads	til	borgere	kendetegnet	ved,	at	have	rehabiliteringsmuligheder	i	forhold	til	deres	kognitive	og	fy-
siske	funktionsnedsættelser.	Den	faglige	indsats	er	baseret	på	en	neuropædagogisk	tilgang	og	der	arbej-
des	 i	tværfaglige	teams	bestående	af	ergo-	og	fysioterapeuter,	pædagoger	og	social-og	sundhedsassi-
stenter.	Derudover	er	der	tilknyttet	psykolog.	
	
Svalevej	Bo-	og	rehabiliteringstilbud	
Bo-	og	rehabiliteringstilbuddet	Svalevej	er	et	regionalt	tilbud	placeret	i	Region	Midtjylland.	Tilbuddet	
tilbyder	33	pladser	til	borgere	med	erhvervet	hjerneskade	og	fysiske	funktionsnedsættelser.	Tilbuddets	
ydelser	leveres	med	hjemmel	i	Servicelovens	§§	83-87	og	baserer	den	faglige	indsats	på	en	neuropæda-
gogisk	tilgang.	Der	arbejdes	i	tværfaglige	teams	bestående	af	ergo-	og	fysioterapeuter,	pædagoger,	so-
cial-	og	sundhedsassistenter	og	psykolog.	
	
Østerskoven	
Behandlingscentret	Østerskoven	er	et	døgnbaseret	neurorehabiliteringstilbud	målrettet	unge	og	voksne	
med	kompleks	erhvervet	hjerneskade.	Der	er	i	alt	22	pladser	på	tilbuddet	efter	lov	om	social	service	§§	
67	og	107:	6	pladser	på	afdelingen	for	borgere	med	erhvervet	hjerneskade	og	16	pladser	på	afdelingen	
for	borgere	med	medfødt	hjerneskade.	Behandlingscentret	Østerskoven	henvender	sig	primært	til	den	
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yngre	målgruppe	og	har	derfor	et	aktivt	ungemiljø.	Tilbuddet	er	en	selvejende	institution	med	drifts-
overenskomst	med	Region	Nordjylland	og	er	beliggende	i	Hobro,	Mariagerfjord	Kommune.	
	
Lunden	Bo-	og	Genoptræningscenter	
Lunden	Bo-og	Genoptræningscenter	er	et	kommunalt	tilbud	beliggende	i	Varde	Kommune,	Region	Syd-
danmark	og	henvender	sig	til	mennesker	mellem	18	-65	år	med	erhvervet	hjerneskade.	Der	er	i	alt	37	
pladser	fordelt	på:	23	§	108	pladser,	7	§	107	pladser	 i	genoptræningsafdelingen	og	7	§	104	pladser	 i	
dagtilbuddet.	Lunden	leverer	ydelser	efter	Servicelovens	§§	85,	104,	107,	108	og	efter	Sundhedsloven	§	
140a.	Lunden	 leverer	 indsatser	på	et	højt	specialiseret	niveau	 indenfor	neuropædagogik,	fysioterapi,	
ergoterapi,	sygepleje	og	har	desuden	tilknyttet	neuropsykolog	samt	logopæd.		
	
Vejlefjord	Rehabilitering	
Vejlefjord	Rehabilitering	er	et	fondsdrevet	tilbud	med	28	pladser	til	unge/voksne	borgere	med	en	er-
hvervet	hjerneskade	med	behov	for	en	helhedsorienteret	rehabilitering.	Rehabiliteringen	foregår	 i	et	
multidisciplinært	terapeutisk	miljø,	i	et	tæt	tværfagligt	samarbejde	bestående	af	neuropsykologer,	fysio-	
og	ergoterapeuter,	sygeplejersker,	 talepædagoger	og	neurolog.	Tilbuddet	har	hjemmel	 i	Sundhedslo-
vens	§§	79	og	140.	
	
Ny	Fjordbo	ApS	
Ny	Fjordbo	ApS	er	ligesom	Vejlefjord	Rehabilitering	et	fondsdrevet	tilbud	under	Vejlefjord	fonden.	Ny	
Fjordby	er	et	døgnbaseret	rehabiliteringstilbud	til	unge	med	medfødt	eller	erhvervet	hjerneskade	eller	
andre	neurologiske	 lidelser	 i	alderen	15-40	år.	Udover	hovedmålgruppen	modtager	Ny	Fjordbo	også	
unge	med	neurologiske	lidelser	i	kombination	med	f.eks.	udviklingsforstyrrelse,	psykiatrisk	lidelse	eller	
socialt	belastet	baggrund.	Tilbuddet	yder	højtspecialiseret	neurorehabilitering	og	rehabiliteringen	fo-
regår	i	et	helhedsorienteret,	multidisciplinært	terapeutisk	miljø,	i	et	tværfagligt	samarbejde	bestående	
af	neuropædagog,	ergo-	og	fysioterapeut,	lærer,	talepædagog	og	neuropsykolog.	Der	er	derudover	mu-
lighed	for	konsultation	hos	neurolog	og	speciallæge	i	almen	medicin.	Formålet	på	Ny	Fjordbo	er	at	til-
byde	unge	med	hjerneskade	og/eller	anden	neurologisk	påvirkning	en	helhedsorienteret	tværfaglig	be-
handling	på	et	neuropædagogisk/neuropsykologisk	grundlag.	Ny	Fjorbo	tilbyder	16	pladser	under	Ser-
vicelovens	§§	107,	66,	stk	5	og	85.		

	

2.2.	Kommunernes	anvendelse	af	matrikelløse	indsatser	
Når	man	taler	om	højt	specialiseret	rehabilitering	for	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade,	er	
det	en	væsentlig	pointe,	at	rehabiliteringen	 ikke	nødvendigvis	er	ensbetydende	med	et	samlet	tilbud	
afgrænset	til	én	fysisk	adresse.	Siden	strukturreformen	i	2007,	hvor	myndigheds-	og	finansieringsan-
svaret	for	de	specialiserede	tilbud	entydigt	blev	placeret	i	kommunerne,	er	der	sket	en	udvikling	mod	i	
højere	grad	at	iværksætte	højt	specialiseret	rehabilitering	med	udgangspunkt	i	borgerens	eget	hjem,	når	
borgerens	funktionsniveau	har	muliggjort	dette.	Baggrunden	for	udviklingen	har	været	og	er	stadig	et	
ønske	om	at	tilbyde	rehabilitering	i	borgerens	nærmiljø	med	fokus	på	”det	hele	liv”	og	mestring	af	eget	
liv.			
	
Foruden	de	matrikelbundne	tilbud,	som	 fremgår	af	 tabel	1,	anvender	de	 fleste	midtjyske	kommuner	
såkaldte	matrikelløse	indsatser.	Det	vil	sige,	at	den	højt	specialiserede	rehabilitering	foregår	gennem	et	
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multidisciplinært	team,	der	sammensættes	fra	sag	til	sag,	og	som	møder	borgeren	i	vedkommendes	nær-
miljø	–	ofte	i	eget	hjem.	I	indberetningerne	fra	de	midtjyske	kommuner	fremgår	det,	at	11	ud	af	19	kom-
muner	anvender	matrikelløse	 indsatser	til	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade.	7	ud	af	19	
kommuner	oplyser,	at	det	enten	ikke	har	været	relevant	at	anvende	matrikelløse	indsatser	eller	at	mål-
gruppen	i	den	pågældende	kommune	er	så	lille,	at	kommunen	køber	de	højt	specialiserede	indsatser	i	
andre	kommuner.	1	af	kommunerne	har	ikke	bevaret	spørgsmålet.		Denne	udvikling	understøttes	af	en	
tværkommunal	 auditundersøgelse	 udarbejdet	 af	 CFK	 –	 Folkesundhed	 og	Kvalitetsudvikling,	Region	
Midtjylland	i	2013	(De	19	kommuner	i	regionen	og	Region	Midtjylland	2013:	Tværkommunal	undersø-
gelse	af	kommunernes	specialiserede	 rehabiliteringsindsats	over	 for	voksne	borgere	med	erhvervet	
hjerneskade	–	en	casebaseret	auditundersøgelse:	22).		
	
De	matrikelløse	 tilbud	består	overordnet	af	koordinerende,	relevante	 indsatser	 leveret	af	 forskellige	
leverandører.	Alt	efter	behovet	tilrettelægges,	justeres	og	koordineres	indsatsen	typisk	af	hjerneskade-
koordinatoren/hjerneskadeteamet	i	den	pågældende	kommune.	Den	matrikelløse	rehabilitering	fore-
går	enten	i	borgerens	eget	hjem	eller	som	et	ambulant	tilbud	eksempelvis	forankret	på	kommunernes	
genoptrænings-	og	rehabiliteringscentre.	Flertallet	af	de	kommuner,	der	anvender	matrikelløse	indsat-
ser,	har	etableret	denne	i	et	hjerneskadeteam	bestående	af	jobkonsulenter,	speciallærere	ergo-	og	fysio-
terapeuter,	socialrådgivere,	hjerneskadekoordinator,	sygeplejersker	og	social-	og	sundhedsassistenter,	
hvor	fagpersonerne	har	neurofaglige	kompetencer.	Flertallet	af	kommunerne	har	endvidere	tilknyttet	
ekspertise	fra	logopædagog,	neuropsykolog,	neurolog,	synskonsulent,	bandagist	mv.,	når	dette	vurderes	
hensigtsmæssigt.	Det	understreges	at	indsatsen	er	tilrettelagt	ud	fra	den	enkelte	borgers	aktuelle	behov,	
mål	og	funktionsnedsættelse.	Derfor	vil	der	være	variationer	 i	hvilke	 indsatser	der	trækkes	 ind	i	den	
matrikelløse	 indsats.	Det	pointeres	endvidere,	at	 fokus	på	den	nyeste	forskning	og	 teknologi	også	er	
centralt	for	de	matrikelløse	rehabiliteringsindsatser.	
	
De	matrikelløse	indsatser	anvendes	typisk	i	situationer,	hvor	borgeren	har	behov	for	en	kombination	af	
specialiserede	og	højt	specialiserede	indsatser	og/eller	har	et	behov	for	at	indsatsen	leveres	i	eget	hjem	
f.eks.	pga.	muligheden	for	lettere	at	overføre	det	lærte	til	vante	omgivelser.	
	
Et	konkret	eksempel	på	en	matrikelløs	rehabilitering	findes	 i	Holstebro	Kommune,	som	har	 iværksat	
Rejseholdet6	–	et	team	af	fagpersoner	fra	Holstebro	Kommune,	der	sammen	tilrettelægger	et	rehabilite-
ringsforløb	med	udgangspunkt	i	borgerens	eget	hjem.	Teamet	består	bl.a.	af	visitatorer	fra	de	forskellige	
fagområder,	sygeplejersker,	social-	og	sundhedsassistenter,	socialpædagogisk	støtte	samt	en	neuropsy-
kolog,	som	er	tilkøbt	til	at	supervisere	og	kvalitetssikre	tilbuddet.	Rejseholdet	anvendes,	når	borgeren	
ikke	kan	overføre	læring	fra	ét	sted	til	et	andet	og	derfor	profiterer	mest	muligt	af	et	forløb	i	eget	hjem.		

De	kommuner	der	har	angivet,	at	de	ikke	har	en	tilstrækkelig	stor	målgruppe	med	kompleks	erhvervet	
hjerneskade	til	at	kunne	etablere	højt	specialiserede	 indsatser	 i	eget	regi,	har	samarbejdsaftaler	med	
andre	kommuner,	der	leverer	denne	indsats.	Samtidig	angiver	omtrent	halvdelen	af	de	kommuner,	der	
anvender	matrikelløse	 indsatser,	at	de	har	et	samarbejde	med	højt	specialiserede	tilbud	 jf.	afsnit	2.3	
omkring	samarbejdsaftaler.		

6	Lignende	måder	at	tilrettelægge	den	højt	specialiserede	rehabilitering	på	findes	i	de	øvrige	kommuner.	Holste-
bro	Kommune	medtages	således	her	som	et	eksempel	på	en	generel	måde	at	tilbyde	specialiseret	rehabilitering	
på.			
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2.3.	Samarbejdsaftaler		
Kommunernes	indberetninger	viser,	at	ca.	halvdelen	af	de	midtjyske	kommuner	har	formaliserede	sam-
arbejdsaftaler	om	højt	specialiserede	tilbud	målrettet	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade.	
Formaliserede	samarbejdsaftaler	forstås	som	aftaler,	der	ikke	vedrører	konkrete,	individuelle	aftaler	i	
forhold	til	specifikke	borgere.	Således	er	ERFA-grupper,	Hjerneskadesamråd	på	tværs	af	kommuner	og	
Region	Midtjylland	mv.	ikke	medtaget.	Generelt	viser	indberetningerne,	at	de	fleste	samarbejdsaftaler	
vedrører	kommunikations-	og	synsområdet.	Således	er	flertallet	af	samarbejdsaftalerne	indgået	mellem	
kommunerne	og	følgende	tilbud:		

· Institut	for	Kommunikation	og	Handicap,	Region	Midtjylland	
· Center	for	Kommunikation	og	Undervisning	(CKU),	Skive/Viborg	kommuner	
· Center	for	Syn	og	Hjælpemidler,	Aarhus	Kommune	
· Center	for	Kommunikation,	Herning	Kommune	

Foruden	samarbejdsaftaler	indgået	mellem	enkelte	kommuner	og	tilbud	har	kommunerne	i	den	vestlige	
del	 af	 regionen/det	 tidligere	Rinkøbing	Amt	 (Lemvig,	Herning,	Holstebro,	Ringkøbing-Skjern,	 Ikast-
Brande	og	Struer	kommuner)	 indgået	en	samarbejdsaftale	om	at	støtte	op	om	de	højt	specialiserede	
tilbud	i	eget	område	i	det	omfang,	det	er	relevant	og	muligt.	Det	er	det	fælles	mål	med	samarbejdsaftalen	
at	fastholde	og	understøtte	de	faglige	kompetencer,	som	findes	 i	vest-kommunerne	 i	dag.	Aftalen	har	
endvidere	til	formål,	at	kommunerne	i	fællesskab	skaber	mere	fleksible	løsninger,	som	præcist	matcher	
borgernes	behov	og	forudsætninger.		

3.	Opmærksomhedspunkter	på	området		
Indberetningerne	fra	de	midtjyske	kommuner	viser,	at	kommunerne	i	vid	udstrækning	oplever,	at	der	
er	sammenhæng	mellem	kommunernes	behov	 for	højt	specialiserede	 indsatser	 til	voksne	med	kom-
pleks	erhvervet	hjerneskade	og	det	samlede	udbud	heraf.	Denne	oplevelse	understøttes	af	kommuner-
nes	anvendelse	af	matrikelløse	indsatser,	der	tager	udgangspunkt	i	indsatser	i	borgernes	nærmiljø	–	ofte	
i	eget	hjem,	jf.	afsnit	2.2.				

Der	optræder	dog	også	en	række	opmærksomhedspunkter	i	forhold	til	at	sikre	det	nødvendige	udbud	
af	højt	specialiserede	indsatser	til	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	i	de	midtjyske	kom-
muners	indberetninger.	Opmærksomhedspunkterne	er	alle	forbundet	med	en	vis	tyngde	forstået	på	den	
måde,	at	minimum	4-5	kommuner	har	beskrevet	dem	i	indberetningerne.		

3.1.	Mangel	på	en	fælles	national	forståelse	af	det	højeste	specialiseringsniveau	
De	midtjyske	kommuner	oplever	det	som	et	centralt	opmærksomhedspunkt,	at	der	mangler	en	fælles	
national	forståelse	af,	hvad	der	kendetegner	det	højt	specialiserede/det	specialiserede	område	(og	en	
kompleks	erhvervet	hjerneskade).	Helt	grundlæggende	vidner	det	 faktum	om,	at	Socialstyrelsen7	og	
Sundhedsstyrelsen	 anvender	 to	 forskellige	 betegnelser	 for	 det	 højeste	 specialiseringsniveau	 –	 hen-
holdsvis	”højt	specialiserede”	og	”specialiserede”	–	om	fraværet	af	et	fælles	sprog.		

Konsekvensen	heraf	er,	at	de	enkelte	kommuner	og	regioner	ikke	nødvendigvis	deler	forståelse	af,	hvor-
når	et	tilbud	er	højt	specialiseret/specialiseret.	En	afledt	konsekvens	er,	at	den	enkelte	kommune	aldrig	

7	I	denne	rapport	anvendes	begrebet	”højt	specialiserede”	i	tråd	med	Socialstyrelsens	centrale	udmelding.		
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er	sikker	på,	hvad	et	såkaldt	højt	specialisereret/specialiseret	tilbud	indeholder.	Flere	kommuner	be-
skriver,	at	det	som	følge	heraf	kan	være	vanskeligt	at	vurdere	kvaliteten	af	et	tilbud.	

De	midtjyske	kommuner	betragter	det	som	en	forpligtelse	for	de	nationale	styrelser	at	formulere	en	
fælles	forståelse	af	det	højeste	specialiseringsniveau	og	vil	i	den	forbindelse	opfordre	Socialstyrelsen	til	
at	initiere	et	sådant	arbejde.	DASSOS	(Den	Administrative	Styregruppe	for	Social-	og	Specialundervis-
ningsområdet)	vil	følge	op	herpå.		

3.2.	Vanskeligt	at	overføre	læring	til	andre	miljøer	samt	ufleksible	tilbud	
Et	andet	opmærksomhedspunkt,	som	flere	kommuner	nævner,	handler	om	forskellen	på	det	matrikel-
bundne	og	det	matrikelløse	tilbud.	Det	er	oplevelsen,	at	indsatsen	på	mange	højt	specialiserede	tilbud	
er	organiseret	på	en	sådan	måde,	at	borgeren	har	vanskeligt	ved	at	overføre	læringen	til	andre	miljøer	og	
dermed	kan	risikere	kun	at	drage	begrænset	nytte	af	tilbuddet.		

I	denne	forbindelse	oplever	flere	kommuner	en	manglende	fleksibilitet	inden	for	det	højt	specialiserede	
område.	Mange	borgere	efterspørger	mere	individuelle	forløb	–	eventuelt	gruppebaseret	–	og	med	mu-
lighed	for	”dagspladser”.	På	denne	måde	kan	borgeren	fastholde	egen	bolig	og	netværk,	samtidig	med	
at	vedkommende	følger	et	intensivt	træningsforløb	på	et	niveau,	som	de	fleste	kommuner	i	dag	ikke	selv	
kan	varetage.		

I	den	midtjyske	region	vil	DASSOS	tage	initiativ	til,	at	opmærksomhedspunktet	drøftes	i	regi	af	Hjerne-
skadesamrådet,	jf.	afsnit	4.3.	Netop	sammensætningen	af	Hjerneskadesamrådet	med	sundheds,	sociale	
og	beskæftigelsesfaglige	repræsentanter	fra	de	midtjyske	kommuner	samt	Region	Midtjylland,	kan	være	
med	til	at	kaste	lys	på	den	manglende	fleksibilitet,	som	flere	kommuner	oplever	og	eventuelle	løsninger	
heraf.	Efter	drøftelse	i	Hjerneskadesamrådet	og	tilbagemeldingerne	herfra,	vil	DASSOS	tage	stilling	til	
eventuelle	yderligere	initiativer.						

3.3.	Hurtige	udskrivninger	fra	hospital		
Flere	kommuner	peger	på,	at	(for)	hurtige	udskrivninger	fra	hospitalsbehandling	kan	medføre,	at	bl.a.	
kognitive	problemstillinger	overses,	og	at	der	ikke	foretages	en	neuropsykologisk	udredning.	Når	proble-
met	er	størst,	oplever	kommunerne	en	grundlæggende	manglende	tværfaglig	kortlægning	af	hjerneska-
dens	omfang,	der	udover	svære	kognitive	skader,	kan	dække	over	betydelige	mentale	funktionsnedsæt-
telser	og	væsentlig	nedsat	sygdomserkendelse.		

Da	opmærksomhedspunktet	næppe	er	isoleret	til	et	særligt	midtjysk	fænomen	vil	DASSOS	opfordre	til,	
at	der	på	nationalt	plan	foretages	en	kortlægning	af	kommunernes	oplevelser	heraf	og	at	punktet	på	den	
baggrund	drøftes	i	relevante	fora.				

3.4.	Tilbud	til	borgere	med	komorbiditet	
Når	det	handler	om	at	finde	det	rette	tilbud,	oplever	flere	kommuner,	at	det	kan	være	vanskeligt	at	finde	
egnede	tilbud	til	borgere	med	komorbiditet	–	f.eks.	hjerneskade	kombineret	med	psykiatriske	diagnoser	
og/eller	misbrug.	Enkelte	kommuner	beskriver	det	som	en	generel	udfordring	at	finde	ledige,	egnede	
pladser	ved	udskrivelse	fra	hospital	–	men	lige	så	mange	kommuner	nævner	eksplicit,	at	der	ikke	ople-
ves	problemer	på	et	generelt	niveau.		
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DASSOS	vil	fremadrettet	i	regi	af	det	tværkommunale/regionale	samarbejdet	om	rammeaftalen,	jf.	afsnit	
4,3,	rette	opmærksomhed	mod	den	udfordring	en	række	kommuner	beskriver	–	ikke	mindst	i	forhold	
til	at	klarlægge	dybden	heraf.		

4.	Tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	tilbud	til	
målgruppen	
Besvarelsen	af	spørgsmålet	vedr.	 tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	 tilbud	 til	
målgruppen	bygger	i	modsætning	til	den	øvrige	analyse	ikke	på	kommunale	indberetninger	men	i	stedet	
på	en	fælles	drøftelse	og	tilbagemelding	på	tværs	af	kommunerne.	Spørgsmålet	er	således	først	behand-
let	i	følgegruppen	og	derefter	i	socialdirektørkredsen	–	DASSOS	(Den	Administrative	Styregruppe	for	
Social-	og	Specialundervisningsområdet).		

4.1.	Tiltag	på	hjerneskadeområdet	for	at	sikre	tilstrækkeligt	udbud	af	højt	specialiserede	tilbud	
Som	beskrevet	under	afsnit	2.1.	og	2.2.	er	det	muligt	at	iagttage	to	forskellige	udviklingsspor	i	den	kom-
munale	rehabilitering	siden	strukturreformen	i	2007.		

De	midtjyske	kommuner	har	arbejdet	 for	og	arbejder	stadig	med	det	udgangspunkt,	at	borgere	med	
kompleks	erhvervet	hjerneskade	bedst	sikres	et	meningsfyldt	og	aktivt	hverdagsliv	med	 job,	uddan-
nelse,	beskæftigelse	mv.,	når	rehabiliteringen	sker	i	borgerens	nærmiljø	–	naturligvis	med	tilkøb	af	eks-
terne	højt	specialiserede	tilbud,	hvor	det	er	nødvendigt.	Foruden	ovenstående	udvikling	mod	i	højere	
grad	at	iværksætte	rehabilitering	i	borgerens	nærmiljø	findes	der	naturligvis	stadig	et	stort	behov	for	
faglig	udvikling	af	døgndækkede	tilbud	til	de	borgere,	hvis	funktionsniveau	kræver	dette	i	kortere	eller	
længere	perioder	–	for	nogen	borgere	hele	livet.		

I	forhold	til	den	faglige	udvikling	af	hjerneskadeområdet	har	de	midtjyske	kommuner	de	seneste	tre	år	
arbejdet	med	et	 fælles	projekt	 for	kompetenceudvikling	af	medarbejdere	på	hjerneskadeområdet	og	
understøttelse	af	specialiserede	sager.	Den	fælles	kompetenceudvikling	har	bidraget	med	et	kompeten-
celøft	af	mere	end	300	medarbejdere	i	kommunerne,	mens	understøttelsen	af	specialiserede	sager	bl.a.	
er	implementeret	via	et	forstærket	samarbejde	med	Hammel	Neurocenter	–	f.eks.	gennem	en	fælles	apo-
pleksi-uddannelse	for	kommunale	og	regionale	nøglepersoner.	Derudover	er	der	udarbejdet	et	fælles	
informationsmateriale	til	borgere	og	pårørende	samt	etableret	et	kursusforløb	for	ergoterapeuter,	som	
arbejder	med	borgere	med	neurogen	dysfagi.		

Mere	information	om	projektet,	herunder	afsluttende	evaluering,	kan	findes	her.		

4.2.	Sikring	af	specialiseret	neurofaglig	ekspertise	i	de	højt	specialiserede	tilbud		
De	midtjyske	kommuner	anvender	en	afgrænset	række	tilbud	i	og	uden	for	egen	region	til	højt	speciali-
seret	rehabilitering	af	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade.	Disse	tilbud	indeholder	alle	den	
rette	neurofaglige	ekspertise	for	at	kunne	klassificeres	som	højt	specialiserede	tilbud.		

Kommunernes	indberetninger	vedr.	opmærksomhedspunkter	på	området	viser,	at	de	fleste	kommuner	
oplever,	at	der	findes	det	nødvendige	faglige	udbud	af	tilbud	til	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjer-
neskade.	Når	der	opleves	udfordringer	med	udbuddet	af	tilbud,	handler	det	således	om	specifikke	un-
dermålgrupper	inden	for	kompleks	erhvervet	hjerneskade.		
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For	at	sikre	den	rette	neurofaglige	ekspertise	i	de	højt	specialiserede	tilbud,	som	kommunerne	anvender	
til	borgere	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade,	vil	kommunerne	i	fællesskab	fortsat	arbejde	for:	

· At	understøtte	et	stærkt	 fagligt	miljø	 i	de	højt	specialiserede	 tilbud	gennem	 f.eks.	nyeste	vel-
færdsteknologi	i	træningssammenhænge	og	i	forhold	til	kompensationsteknikker.	

· At	der	sker	monitorering	af	ventelister	 i	kommunerne	med	henblik	på	at	klarlægge	 inden	for	
hvilke	målgrupper,	der	er	størst	behov	for	faglig	udvikling.	Dette	hænger	sammen	med	en	sik-
ring	af,	at	der	findes	det	nødvendige	udbud	af	tilbud	til	alle	borgere	med	erhvervet	hjerneskade,	
herunder	unge,	borgere	med	udadreagerende	adfærd,	borgere	med	dobbeltdiagnoser	(ofte	hjer-
neskade	kombineret	med	en	psykiatrisk	diagnose	eller	misbrug;	særligt	alkoholproblemer)	mv.	

· At	der	er	kontinuerlig	fokus	på	effekt	og	resultater	i	alle	rehabiliteringsindsatser.	Hvis	ikke	der	
sker	den	nødvendige	progression	i	en	indsats,	må	det	nødvendigvis	bero	på,	at	der	er	behov	for	
en	anden	indsats.	For	at	kunne	virkeliggøre	dette,	er	der	dog,	jf.	tidligere,	behov	for	en	national	
forståelse	af,	hvad	det	højeste	specialiseringsniveau	skal	indeholde.		
	

4.3.	Tværkommunalt	samarbejde	om	aktuelle	udviklingstendenser	i	tilrettelæggelse	og	videreud-
vikling	af	de	højt	specialiserede	tilbud			
De	midtjyske	kommuner	og	Region	Midtjylland	har	i	regi	af	rammeaftalen	et	tæt	og	løbende	samarbejde	
om	aktuelle	udviklingstendenser	i	tilrettelæggelse	og	videreudvikling	af	de	højt	specialiserede	tilbud.	
Det	er	således	den	årlige	rammeaftale	for	social-	og	specialundervisningsområdet	og	de	afledte	Styre-
gruppemøder	på	baggrund	heraf,	der	danner	grundlag	for	de	fælleskommunale	drøftelser	om	udbud	og	
efterspørgsel,	udviklingstendenser	samt	rammerne	for	køb	og	salg	af	pladser	på	tværs	af	kommune-
grænser	og	med	regionerne.		

Dette	 samarbejde	omfatter	også	den	 aktuelle	målgruppe,	hvor	kommunerne	 i	 regi	 af	 rammeaftalen	
hvert	år	vurderer	på,	om	de	oplever	sammenhæng	mellem	kommunernes	behov	for	højt	specialiserede	
tilbud	til	voksne	med	kompleks	erhvervet	hjerneskade	og	det	samlede	udbud	heraf.	Konkrete	justerin-
ger	af	kapaciteten	i	de	enkelte	kommuner	og	region	sker	bl.a.	med	udgangspunkt	 i	denne	afdækning,	
ligesom	drøftelserne	danner	grundlag	for	at	identificere	særlige	områder,	hvor	der	kan	være	behov	for	
særlige	tværkommunale/regionale	tiltag.		

I Rammeaftale 2012 var senhjerneskadeområdet således indarbejdet som særlig fokus- og udviklingsområde
i den midtjyske region. Det betød bl.a. at de midtjyske kommuner	 i	 fællesskab	 søgte	 Indenrigs-	 og	
Sundhedsministeriets	pulje	til	styrket	genoptræning	og	rehabilitering	af	personer	med	erhvervet	hjer-
neskade	i	perioden	2011	–	2014.	Den	fælles	ansøgning	blev	godkendt	og	midlerne	er	i	perioden	gået	til	
fælles	kompetenceudvikling	af	over	300	medarbejderne,	jf.	afsnit	4.1.		

Derigennem	har	kommunerne	i	fællesskab	været	med	til	at	understøtte,	at	de	enkelte	medarbejdere	på	
tilbuddene	til	målgruppen	også	fremadrettet	har	de	nødvendige	kompetencer	–	i	og	med	de	samtidig	på	
tværs	af	kommuner	har	gennemgået	de	samme	undervisningsmoduler	og	inden	for	samme	korte	tids-
periode	er	blevet	opdateret	på	den	nyeste	forskning	og	evidens	på	området.				

I	2008	oprettede	de	midtjyske	kommuner	og	Region	Midtjylland	 i	 fællesskab	et	hjerneskadesamråd.	
Oprindeligt	havde	hjerneskadesamrådet	en	stærk	sundhedsfaglig	profil	og	sammensætning,	men	i	slut-
ningen	af	2014	blev	et	nyt	kommissorium	for	hjerneskadesamrådet	godkendt,	hvormed	samrådet	har	
fået	en	ligeværdig	sundheds-	samt	social-	og	beskæftigelsesrettet	faglig	repræsentation.	Derudover	er	
der	nedsat	et	særskilt	hjerneskadesamråd	for	børn-	og	ungeområdet.		
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Det	fremadrettede	formål	for	hjerneskadesamrådene	er	at	medvirke	til	at	skabe	sammenhængende	for-
løb	med	høj	faglig	kvalitet.	Hjerneskadesamrådet	fungerer	som	et	rådgivende	organ	for	socialdirektør-
kredsen,	DASSOS,	og	den	tilsvarende	direktørkreds	inden	for	sundhedsområdet	(Sundhedsstyregrup-
pen).	Derudover	kan	de	to	direktørkredse	placere	konkrete	udviklingsopgaver	i	hjerneskadesamrådet.	
Således	vil	arbejdet	i	de	to	hjerneskadesamråd	i	Midtjylland	i	høj	grad	tage	udgangspunkt	i	aktuelle	ud-
viklingstendenser	på	området.		
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Bilag	1:	Indberetningsskema	
	

Den centrale udmelding for voksne
med kompleks erhvervet hjerneskade

Indberetningsskema

Socialstyrelsen, National Koordinationsstruktur
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I N D L E D E N D E  O P L Y S N I N G E R

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 27. februar 2015

BESVARELSEN SENDES TIL: Sekretariat for rammeaftaler, Midtjylland
E-mail: lpe@viborg.dk

NB!: Besvarelsen bedes fremsendt:

· i word-format
· med angivelse af kommunens navn i

dokumentets filnavn
· som én samlet koordineret besvarelse pr.

kommune

SPØRGSMÅL TIL BESVARELSEN KAN RETTES TIL: Sekretariat for rammeaftaler, Midtjylland

Line Rørholm Poulsen
Tlf. 25 48 07 89
Email: lpe@viborg.dk

Karsten Binderup
Tlf. 30 34 34 22
Email: kabi@viborg.dk

OPBYGNING AF SKEMA TIL INDBERETNING

· Indberetningsskemaet består af 3 dele og 1 bilag, henholdsvis:

Del 1: Målgruppen
Del 2: Højt specialiserede indsatser og tilbud
Del 3: Udfordringer på området

Bilag 1: Vejledende bemærkninger til spørgsmål i indberetningsskema vedrørende den centrale
udmelding om voknsne med kompleks erhvervet hjerneskade.

· Det anbefales at danne sig et overblik over hver af de 3 dele og indholdet i bilaget, før
besvarelsen påbegyndes.

· Kommunen bedes, hvor det er relevant, uddybe besvarelsen med eksempler eller lignende i
de bemærkningsfelter, der er under hvert spørgsmål. Bemærk, at der ikke er begrænset antal
anslag i felterne.
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KONTAKTOPLYSNINGER

BESVARELSEN ER FORETAGET FOR: (ANGIV KOMMUNENS NAVN)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: (ANGIV KONTAKTPERSON(ER) HOS KOMMUNE, E-MAIL OG
TELEFONNUMMER)

1. MÅLGRUPPEN

1.a. Hvor mange voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i forløbsprogrammets fase III skønnes det, at
kommunen har været handlekommune for i løbet af 2014? (Se side 6 for definition på ”kompleks erhvervet
hjerneskade”).

Antal
Angiv antal personer
Evt. bemærkninger:

1.b. Følger kommunen udviklingen i antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade?
Sæt x

Ja Nej Ved ikke
Kommunen følger udviklingen
Hvis kommunen har svaret ”ja”, bedes kommunen uddybe i tekst-feltet nedenfor, hvordan udviklingen
følges:

Hvis kommunen har svaret ”nej”, bedes kommunen begrunde dette i tekst-feltet nedenfor:
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2. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

2.a. Beskriv i skemaet nedenfor, hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud med særlig neurofaglig
ekspertise kommunen aktuelt (2014/2015) anvender til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade?

Navn på indsats/tilbud Angiv driftsherre

Evt. bemærkninger:

2.b. Angiv nedenfor, hvorvidt kommunen har indgået samarbejdsaftaler (udover rammeaftalen) om højt
specialiserede indsatser målrettet voksne med kompleks erhvervet hjerneskade?

3. UDFORDRINGER PÅ OMRÅDET

3.a. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, hvorvidt kommunen oplever udfordringer i forhold til at sikre det
nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade?

Sæt x
Ja Nej Ved ikke

Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner i den
midtjyske region
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med kommuner i andre
regioner
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med Region Midtjylland
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med andre regioner
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med højt specialiserede tilbud
Hvis kommunen har svaret ”ja” til en af ovenstående, bedes kommunen uddybe i tekst-feltet nedenfor
med beskrivelser af konkrete samarbejdsaftaler:
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BILAG 1: VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL SPØRGSMÅL I INDBERETNINGSSKEMA
VEDRØRENDE  DEN CENTRALE UDMELDING OM VOKSNE MED KOMPLEKS ERHVERVET
HJERNESKADE

Socialstyrelsen har på baggrund af lov om social service kap. 4 udarbejdet denne centrale udmelding.
Udmeldingen vedrører det mest specialiserede socialområde for målgruppen voksne med kompleks
erhvervet hjerneskade i alderen 18 år og opefter.

Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs
af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen.

Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt
specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Socialstyrelsens indgang
til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere på den centrale udmelding i forbindelse med fastlæggelse af
udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen. Som led i kommunernes afrapportering på den centrale
udmelding ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan kommunerne og
regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt udbud af højt
specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov.

Sekretariat for rammeaftaler koordinerer den fælles afrapportering for den midtjyske region. På baggrund af
kommunernes besvarelser på nærværende spørgeskema samt drøftelser i en faglig følgegruppe vil
Sekretariat for rammeaftaler udarbejde en afrapportering, der gengiver de generelle tendenser i de midtjyske
kommuners besvarelser.

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af målgruppen
samt af, hvad Socialstyrelsen karakteriserer som højt specialiserede indsatser og tilbud. Se de vejledende
bemærkninger nedenfor til de konkrete spørgsmål.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 1: MÅLGRUPPEN

} 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 funktions-
evnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder.

} Målgruppen afgrænses ud fra to kriterier:
1) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for genoptræning på specialise-

ret niveau i kommunerne, jf. Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.
2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for genoptræning på avanceret

niveau, men som ved overgang til kommunerne eller senere i forløbet har behov for en højt
specialiseret indsats på socialområdet pga. sværhedsgraden af følgerne, mængden af be-
rørte funktionsområder og/eller følgernes konsekvenser for borgerens samlede livssitua-
tion.

} De funktionsnedsættelser samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger, som målgruppen for
den centrale udmelding kan have, tager bl.a. udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse
af målgruppen med behov for rehabilitering på specialiseret niveau jf. Sundhedsstyrelsens
kommende publikation om faglige visitationsretningslinjer:
- Moderat til svær nedsat bevægelsesfunktion i arm og ben.
- Moderat til svær oralmotorisk funktionsnedsættelse.
- Moderate til svære aktivitetsbegrænsninger relateret til almindelige daglige opgaver.
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- Betydelige problemer med orienteringsevnen, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko
for borgeren selv eller andre.

- Svære funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for
kommunikation.

- Svære problemstillinger ift. familiesituation og/eller boligsituation som følge af den kom-
plekse erhvervede hjerneskade.

- Omfattende funktionsevnenedsættelser, eventuelt kompliceret med komorbiditet.
- Lette til moderate adfærdsproblemer, der kan rummes i højt specialiserede rehabiliterings-

tilbud.
- Væsentligt nedsat sygdomserkendelse og -indsigt.
- Svære mentale funktionsnedsættelser på flere områder såsom hukommelse, orientering,

emotionelle funktioner m.fl. af væsentlig betydning for funktionsevnen.
- Svære funktionsnedsættelser, der forudsætter særlige hjælpemidler, som stiller krav til be-

tydelig faglig ekspertise.
- Vanskeligheder omkring uddannelses- eller arbejdsfastholdelse.

} Derudover gør nedenstående eksklusionskriterier sig gældende for målgruppen:
- Sygdomme af progressiv karakter, som f.eks. multipel sclerose og Parkinsons sygdom er

ikke omfattet af den centrale udmelding, idet hjerneskaden forværres over tid.
- Commotio cerebri (hjernerystelse) og postcommotionelt syndrom (langvarige følgepåvirk-

ninger efter hjernerystelse) indgår ikke i den centrale udmelding.
- Borgere med problemskabende adfærd, som kræver særforanstaltninger, er ikke omfattet

af den centrale udmelding på hjerneskadeområdet. De indgår i National koordinations
målgruppe vedrørende særforanstaltninger.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 2: HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

} Den centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et
rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb i fase III med henblik på, at
borgeren opnår bedst mulige funktionsevner, jf. Sundhedsstyrelsens faseinddeling fra
Forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 2011.

} En højt specialiseret social indsats er en type af social indsats, der er rettet mod målgrupper,
der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret
viden, eller målgrupper, hvor der er kompleksitet i problemstillingen eller flerhed af
problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden. Når man på
socialområdet taler om højt specialiserede indsatser og tilbud, kan det sidestilles med
sundhedsområdets specialiserede niveau. Socialområdets definition af det mest specialiserede
område adskiller sig dog på enkelte punkter fra Sundhedsstyrelsens definition, hvorfor der
nedenfor redegøres for, hvad der kendetegner en højt specialiseret indsats og tilbud i en social
kontekst.

} Tilstedeværelsen af højt specialiserede indsatser og tilbud, der imødekommer den samlede
sum af problematikker hos den enkelte borger, er nødvendig for at imødekomme de behov,
som voksne med en kompleks erhvervet hjerneskade har. Der vil derfor ofte være behov for, at
kommuner og regioner samarbejder på tværs for at kunne levere en højt specialiseret indsats.

} Højt specialiserede indsatser og tilbud på hjerneskadeområdet er kendetegnet ved, at de
varetages af eller i samarbejde med andre højt specialiserede vidensmiljøer. De sociale
indsatser bidrager her til det samlede rehabiliteringsforløb, som også kan bestå af indsatser fra
undervisnings-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Således vil en voksen borger med en
kompleks erhvervet hjerneskade oftest få indsatser og/eller tilbud hjemlet i forskellige
lovgivninger. Særligt lov om specialundervisning for voksne spiller en vigtig rolle i et
rehabiliteringsforløb, idet det gennem specialundervisning, i en vis udstrækning, er muligt at
kompensere for hjerneskadens følger med hensyn til kommunikationsvanskeligheder,
koncentrations- og hukommelsesproblemer, social adfærd samt syns- og
orienteringsproblemer.

} Elementer der karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud:
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- Fagpersoner i højt specialiserede indsatser og tilbud har, foruden deres grunduddannelse,
opnået specialiseret neurofaglig ekspertise, og de modtager løbende supervision og
kompetenceudvikling.

- Fagpersoner i højt specialiserede indsatser og tilbud ser og behandler tilstrækkeligt
mange borgere med komplekse problemstillinger og opnår derigennem viden om, hvordan
de skal håndteres.

- Fagpersoner i højt specialiserede indsatser og tilbud beskæftiger sig primært med
fagområdet og gruppen af mennesker med en kompleks erhvervet hjerneskade på højt
specialiseret niveau.

- Højt specialiserede indsatser og tilbud deltager i udviklingsarbejde med henblik på
udvikling af praksis og metoder samt dokumenterer systematisk indsatsernes effekt.

- Højt specialiserede indsatser og tilbud er organiseret som et koordineret
sammenhængende, multidisciplinært, intensivt og helhedsorienteret forløb.

- Højt specialiserede indsatser følger forskningsbaseret viden og nationale retningslinjer,
både hvad angår udredningen af borgeren og selve indsatsen. Desuden anvendes
validerede undersøgelsesmetoder i det omfang, det er muligt.

} På det sociale område kan et højt specialiseret tilbud enten bestå af indsatser på et ”matrikel-
bundet” tilbud eller bestå af ”matrikelløse” indsatser. Et ”matrikelløst” tilbud består af et fagligt
kompetent team med tilknytning til højt specialiserede tilbud.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 3: UDFORDRINGER PÅ OMRÅDET

} Socialstyrelsen oplister følgende tendenser på området, som de vurderer giver anledning til
bekymring for udviklingen på området:
- Evalueringen af kommunalreformen viste, at kommunerne i stigende grad prioriterer at

yde sociale tilbud til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede
tilbud i regioner og andre kommuner. Udviklingen har medført en bekymring for, om der
fremover vil være et tilstrækkeligt udbud af specialiserede indsatser og tilbud på det mest
specialiserede socialområde, som kan understøtte, at voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade får tilstrækkeligt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset deres behov.

- Der ses en tendens til, at tilbud om intensiv tværfaglig rehabilitering lukkes eller
indskrænkes. Ligeledes er der en tendens til, at de tilbageværende tilbud bliver
afspecialiserede, idet de bliver rettet mod en bredere målgruppe og/eller
personalesammensætningen bliver mindre specialiseret.

- En analyse blandt kommuner i hovedstadsregionen viser, at der er store udfordringer ift.
at imødekomme behovet for tilbud, hvor højt specialiserede kompetencer er opretholdt,
særligt i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, der har de mest specialiserede
behov

- Samtidig ser flere kommuner et behov for at have en øget adgang til specialiserede
kompetencer i forhold til borgere med meget komplekse problemstillinger.
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Bilag	2:	Supplerende	indberetningsskema	vedr.	information	
omkring	den	matrikelløse	indsats	

National Koordination

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
- supplerende oplysninger til afrapportering

Som led i den nationale koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen den 1. november 2014 en
central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. I den forbindelse besvarede
de midtjyske kommuner en række spørgsmål omhandlende indsatsen overfor voksne med kom-
pleks erhvervet hjerneskade. Besvarelserne indgik i den samlede afrapportering fra de midtjyske
kommuner til Socialstyrelsen.

I afrapporteringen beskrives bl.a. kommunernes anvendelse af ”matrikelløse tilbud” – det vil sige
indsatser, der bliver leveret tæt på borgeren, hjem og liv. Socialstyrelsen efterlyser imidlertid en
mere dybdegående besvarelse af omfanget og anvendelsen af ”matrikelløse tilbud”. På møde i
DASSOS den 18. august 2015 blev det derfor besluttet, at indhente disse oplysninger i kommu-
nerne og indarbejde i den samlede afrapportering. På baggrund heraf, har Sekretariatet for Ram-
meaftaler og den faglige følgegruppe for Den Centrale Udmelding – kompleks erhvervet hjerne-
skade, sammensat nedenstående spørgeskema. Spørgeskemaet har til formål, at indhente oplys-
ninger vedr. omfanget og anvendelsen af ”matrikelløse tilbud/indsatser leveret tæt på borgeren,
hjem og liv”.

Spørgeskemaet bedes besvares og sendes til Mette Vest Hansen, Sekretariatet for Rammeaftaler
på mvha@viborg.dk senest tirsdag den 13. oktober 2015. Spørgsmål vedr. besvarelsen kan ligele-
des rettes til Mette Vest Hansen på mail eller tlf. 25480789.

Definition og ramme for besvarelse af spørgeskemaet

Målgruppen omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som har behov for en højt spe-
cialiseret indsats og/eller tilbud, med henblik på at forbedre den enkeltes funktionsevne og livskva-
litet. Betegnelsen kompleks erhvervet hjerneskade defineres ud fra, at hjerneskaden er forbundet
med komplekse følger i form af komplicerede, sjældne og/eller svære funktionsnedsættelser af væ-
sentlig betydning for borgerens samlede livssituation.
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Et højt specialiseret tilbud kan, ifølge Socialstyrelsen, bestå af indsatser på et matrikelbundet tilbud
eller af matrikelløse indsatser. Et matrikelløst tilbud består af et fagligt kompetent team, f.eks. med
neurologer, neuropsykologer, speciallærere og andre fagpersoner, der foruden deres grunduddan-
nelse, har opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har gennemgået relevant efteruddan-
nelse/videreuddannelse. Der er således tale om en intensiv og tidsbegrænset helhedsindsats sam-
mensat af mange forskellige aktørers indsatser fra et eller flere højt specialiserede tilbud. Et højt
specialiseret tilbud er desuden kendetegnet ved primært at beskæftige sig med målgruppen af bor-
gere med en kompleks erhvervet hjerneskade i et multidisciplinært og sammenhængende forløb,
hvor timing og faglig koordination af indsatsen er nødvendig.

Spørgeskema

1. Anvender kommunen matrikelløse tilbud/indsatser tæt på borgeren, hjem og liv?

Angiv ja, nej, ved ikke Ja Nej Ved ikke

Sæt x

Hvis kommunerne har svaret ”ja”, bedes kommunen uddybe i tekstfeltet nedenfor med beskrivelser af
konkrete tiltag:

Hvis kommunerne har svaret ”nej”, bedes kommunen begrunde dette i tekstfeltet nedenfor:



24

2. Hvilke faggrupper har været involveret i indsatsen omkring de matrikelløse tilbud/indsater tæt på
borgeren, liv og hjem?

Indsatser internt forankret Indsatser eksternt forankret

Angiv her de enkelte indsatser
ud fra deres interne og eks-
terne forankring

3. Hvordan koordineres indsatsen omkring de matrikelløse tilbud/indsatser tæt på borgeren, liv og
hjem mellem kommunen og de specialiserede tilbud?

Beskriv kort koordination på tværs af samarbejdsflader/tværfaglige teams:
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Bilag	3:	Tilrettelæggelse	og	koordination	

4. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION

4.a. Har kommunerne alene eller i samarbejde med andre iværksat særlige tiltag for at sikre et fortsat
tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade?

Sæt x

Ja Nej Ved ikke

Iværksættelse af særlige tiltag

Hvis kommunerne har svaret ”ja”, bedes kommunerne uddybe i tekst-feltet nedenfor med beskrivelser af
konkrete tiltag:

Hvis kommunerne har svaret ”nej”, bedes kommunerne begrunde dette i tekst-feltet nedenfor:

4.b. Vurderer kommunerne, at der (udover eventuelle eksisterende tiltag beskrevet i spørgsmål 4.a.) er
behov for at iværksætte særlige tværkommunale tiltag, der kan bidrage til at sikre tilrettelæggelse og
koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade?

Sæt x

Ja Nej Ved ikke

Behov for særlige tiltag

Hvis kommunerne har svaret ”ja”, bedes kommunerne uddybe, hvilke tværkommunale tiltag dette kunne
være:
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4.c. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, hvilke behov kommunerne oplever i forhold til fremadrettet at sikre, at de
kommunale, regionale eller private højt specialiserede indsatser og tilbud leveres af fagpersoner, der har op-
nået specialiseret neurofaglig ekspertise vedr. målgruppens behov og problemstillinger?

4.d. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, hvilke behov kommunerne oplever i forhold til fremadrettet at tilrettelægge
og videreudvikle højt specialiserede indsatser og tilbud målrettet voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade?

SPØRGSMÅLSGRUPPE 4: TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION

} De udviklingstendenser, som Socialstyrelsen har fremhævet (se i øvrigt vejledende tekst til
spørgsmålsgruppe 3), vurderer Socialstyrelsen giver anledning til bekymring om, hvorvidt der
er det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, og i hvilket omfang disse
anvendes, hvorfor der vurderes at være behov for et styrket samarbejde og koordination
herom.

} Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser
og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for
kommunerne. Målgruppens volumen og kompleksitet forudsætter koordination og planlægning
på tværs af kommuner og regioner.

} Socialstyrelsen vil med den centrale udmelding sikre, at kommunerne tilrettelægger deres højt
specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen med henblik på at opretholde og videreudvikle
det nødvendige udbud. Den centrale udmelding vil danne grundlag for Socialstyrelsens dialog
med kommunerne om tilrettelæggelse af den højt specialiserede indsats for målgruppen
voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

	



3.2 Afrapportering på den centrale udmelding vedr. børn og 
unge med alvorlig synsnedsættelse



Afrapportering, KKR Midtjylland
	

	

De midtjyske kommuners besvarelse af Socialstyrelsens cen-
trale udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsned-
sættelse
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Resumé	
Antallet	af	børn	og	unge	(0-17	år)	med	alvorlig	synsnedsættelse,	som	de	midtjyske	kommuner	var	hand-
lekommune	for	pr.	1.	januar	2015,	er	opgjort	til	i	alt	184	børn	og	unge.	Dette	tal	adskiller	sig	fra	Social-
styrelsens	opgørelse	af	målgruppen	via	Synsregistret,	som	er	på	i	alt	135	børn	og	unge	i	de	midtjyske	
kommuner.	Afvigelsen	vidner	om,	at	kommunernes	indberetninger	er	behæftet	med	en	vis	usikkerhed,	
og	at	tallene	skal	læses	og	anvendes	med	dette	in	mente.		

De	midtjyske	 kommuners	 indberetninger	 viser,	 at	 kommunerne	 fortrinsvis	 anvender	 en	 afgrænset	
gruppe	af	højt	specialiserede	tilbud	til	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.	Tre	af	de	anvendte	
tilbud	drives	af	kommuner	 i	Region	Midtjylland.	Der	er	tale	om	Center	for	Kommunikation	 i	Herning	
Kommune,	Center	for	Syn	og	Hjælpemidler	i	Aarhus	Kommune	samt	Center	for	Kommunikation	og	Un-
dervisning	(CKU)	i	Skive/Viborg	kommuner.	Derudover	anvendes	Institut	for	Kommunikation	og	Han-
dicap	i	Region	Midtjylland	og	Synscenter	Refsnæs	i	Region	Sjælland	samt	Instituttet	for	Blinde	og	Svag-
synede	(IBOS)	i	Københavns	Kommune.	Endelig	er	Randers,	Favrskov,	Syddjurs	og	Norddjurs	kommu-
ner	gået	sammen	om	etablering	af	et	synssamarbejde	(Kommunikationssamarbejde	Midt),	hvor	samt-
lige	indsatstyper	leveres	inden	for	samarbejdet.	

Indsatser	til	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse	sker	via	abonnementsaftaler,	som	fastsættes	på	
årsbasis.	Således	har	alle	midtjyske	kommuner	samarbejdsaftaler	med	et	eller	flere	synscentre.		

De	midtjyske	kommuners	 indberetninger	vidner	om,	at	der	findes	det	nødvendige	udbud	af	tilbud	til	
børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.	Tilbuddene	inden	for	den	midtjyske	region	har	en	god	geo-
grafisk	spredning	og	vurderes	af	følgegruppen	til	at	have	den	nødvendige	faglighed	og	økonomiske	bæ-
redygtighed.	Denne	vurdering	underbygges	af,	at	ingen	kommuner	har	angivet	at	opleve	særlige	udfor-
dringer	inden	for	området.		

I	forhold	til	tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	tilbud	og	indsatser	peger	de	midt-
jyske	kommuner	på	fortsat	faglig	udvikling	og	yderligere	formalisering	af	det	netværk	af	vidensperso-
ner,	der	på	tværs	af	kommunerne	arbejder	med	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse,	som	vigtige	
udviklingsområder.			
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Baggrund		
I	denne	rapport	præsenteres	hovedkonklusionerne	fra	de	midtjyske	kommuners	indberetninger	i	for-
bindelse	med	Socialstyrelsens	centrale	udmelding	for	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.		Det	
skal	understreges,	at	der	er	tale	om	en	overordnet,	generisk	analyse.	Således	fremgår	der	ikke	data	på	
kommuneniveau.	Såfremt	Socialstyrelsen	ønsker	at	se	de	kommunale	baggrundsdata	for	rapporten,	kan	
de	rekvireres	hos	Sekretariat	for	rammeaftaler.		

Alle	midtjyske	kommuner	har	udfyldt	og	indsendt	indberetningsskemaet.	Indberetningsskemaet	er	–	på	
baggrund	af	Socialstyrelsens	skabelon	til	indberetning	–	udarbejdet	af	en	tværkommunal	følgegruppe	
bestående	af	videnspersoner	på	området	og	Sekretariat	for	rammeaftaler.	Sekretariat	for	rammeaftaler	
har	indsamlet	og	bearbejdet	data	fra	kommunerne,	som	efterfølgende	er	yderligere	kvalificeret	i	følge-
gruppen.				

Rapporten	er	behandlet	og	godkendt	af	DASSOS	(Den	Administrative	Styregruppe	for	Social-	og	Speci-
alundervisningsområdet)	den	10.	november	og	i	KKR	den	20.	november	2015.		Afrapporteringen	er	ef-
terfølgende	behandlet	i	de	19	midtjyske	kommunalbestyrelser	samt	i	Regionsrådet.			

	

	

1.	Målgruppen		
1.	1.	Målgruppens	størrelse		
Antallet	af	børn	og	unge	(0-17	år)	med	alvorlig	synsnedsættelse,	som	de	midtjyske	kommuner	var	hand-
lekommune	for	pr.	1.	januar	2015,	er	opgjort	til	i	alt	184	børn	og	unge.	Målgruppen	består	dels	af	børn	
og	unge	med	alene	alvorlig	synsnedsættelse	samt	børn	og	unge,	som	foruden	alvorlig	synsnedsættelse	
også	har	en	anden	funktionsnedsættelse	(sammensatte	vanskeligheder).	De	184	børn	og	unge	dækker	
over	34	børn	og	unge	i	almene	tilbud,	145	børn	og	unge	i	segrerede	tilbud	samt	5	børn	i	begge	typer	
tilbud.		

Ifølge	Socialstyrelsen	består	målgruppen	for	de	midtjyske	kommuner	af	i	alt	135	børn	og	unge	(opgjort	
via	udtræk	fra	Synsregistret	pr.	1.	 januar	2014).	Afvigelsen	mellem	den	samlede	målgruppestørrelse	
baseret	på	kommunernes	indberetninger	og	Socialstyrelsens	vurdering	af	målgruppens	størrelse	i	de	
midtjyske	kommuner	vidner	om,	at	kommunernes	indberetninger	er	behæftet	med	en	vis	usikkerhed.		

Dette	underbygges	af,	at	flere	kommuner	har	givet	udtryk	for	vanskeligheder	ved	at	indberette	det	præ-
cise	antal	børn	og	unge	 i	målgruppen.	Den	største	usikkerhedsfaktor	er,	at	enkelte	børn	og	unge	kan	
være	talt	med	flere	gange	i	den	enkelte	kommunes	indberetning.	De	midtjyske	kommuner	understreger,	
at	det	er	vigtigt	at	være	opmærksom	på	indberetningernes	usikkerhed	i	den	videre	anvendelse	af	data.			
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2.		Højst	specialiserede	indsatser	og	tilbud		
2.1.	Kommunerne	anvendelse	af	højt	specialiserede	indsatser	og	tilbud		
De	midtjyske	 kommuners	 indberetninger	 viser,	 at	 kommunerne	 fortrinsvis	 anvender	 en	 afgrænset	
gruppe	af	højt	specialiserede	tilbud	til	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.	Af	tabel	1	fremgår	
tilbuddene.		

Som	det	ses	af	oversigten,	anvender	de	midtjyske	kommuner	tre	kommunale	tilbud	inden	for	den	midt-
jyske	region,	to	regionale	tilbud	 i	henholdsvis	Region	Midtjylland	og	Region	Sjælland	samt	et	tilbud	 i	
Københavns	Kommune,	som	har	karakter	af	et	nationalt	center.	Derudover	fremgår	det,	at	fire	kommu-
ner	er	gået	sammen	om	etablering	af	et	synssamarbejde	(Kommunikationssamarbejde	Midt),	hvor	samt-
lige	indsatstyper	leveres	inden	for	samarbejdet.	Af	oversigten	fremgår	det	desuden,	hvilke	indsatsom-
råder	som	det	enkelte	tilbud	anvendes	til	af	kommunerne.	Det	understreges	at	den	faglige	følgegruppe	
efterfølgende	har	gennemgået	 tilbuddene	og	nået	 frem	 til,	at	 tilbuddene	 i	oversigten	alle	 lever	op	 til	
Socialstyrelsens	kriterier	for	et	højt	specialiseret	tilbud	til	målgruppen.	

Tabel	1.	Oversigt	over	de	midtjyske	kommuners	anvendelse	af	højt	specialiserede	tilbud		

Tilbuddets	navn	 Driftsherre		 Anvendes	til	
Center	for	Kommunikation	 Herning	Kommune	 IKT-understøttelse	

Sproglig	indsats		
ADL,	Orientering	og	Mobility-træ-
ning	
Indsatser	der	fremmer	læring	
Udredning		
Specialrådgivning	vedr.	inklusion	
Alternativ	kommunikation	

Center	for	Syn	og	Hjælpe-
midler	

Aarhus	Kommune	 IKT-understøttelse	
Sproglig	indsats		
ADL,	Orientering	og	Mobility-træ-
ning	
Udredning	
Specialrådgivning	vedr.	inklusion	
Alternativ	kommunikation	

Center	for	Kommunikation	
og	Undervisning	(CKU)		

Skive/Viborg	kommuner	 IKT-understøttelse	
Sproglig	indsats	
ADL,	Orientering	og	Mobility-træ-
ning		
Indsatser	der	fremmer	læring	
Udredning		
Alternativ	kommunikation	

Instituttet	for	Blinde	og	
Svagsynede	(IBOS)1	

Københavns	Kommune	
(nationalt	center)	

Udredning		

Synssamarbejde	Midt	 Randers	Kommune		 IKT-understøttelse	

1	Tilbuddet	er	objektivt	finansieret.	
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(Synssamarbejdet	er	ind-
gået	mellem	Randers,	Favr-
skov,	Syddjurs	og	Nord-
djurs	kommuner	
	

Sproglig	indsats	
ADL,	Orientering	og	Mobility-træ-
ning	
Indsatser	der	fremmer	læring	
Udredning		
Specialrådgivning	vedr.	inklusion	
Alternativ	kommunikation	

Institut	for	Kommunika-
tion	og	Handicap	

Region	Midtjylland		 Udredning	

Synscenter	Refsnæs2	 Region	Sjælland	 Udredning		
Alternativ	kommunikation	

Foruden	ovenstående	tilbud	har	enkelte	kommuner	nævnt,	at	de	anvender	Blindenetværk	Jylland/Fyn	
for	børn	i	almenskoleområdet.	Følgegruppen	vurderer	imidlertid,	at	langt	de	fleste	kommuner	anvender	
netværket,	men	blot	har	været	i	tvivl	om,	hvorvidt	det	skulle	fremgå	af	indberetningen.	I	netværket	mø-
des	 fagpersoner	(lærere,	pædagoger	og	synskonsulenter)	samt	børn	og	ung	om	sociale	og	undervis-
ningsrettede	aktiviteter.		

De	midtjyske	kommuners	 indberetninger	vidner	om,	at	der	findes	det	nødvendige	udbud	af	tilbud	til	
børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.	De	anvendte	tilbud	inden	for	den	midtjyske	kommune	har	
en	god	geografisk	spredning	og	vurderes	af	følgegruppen	til	at	have	den	nødvendige	faglighed	samt	øko-
nomiske	bæredygtighed.		

Det	skal	bemærkes,	at	kun	en	enkelt	kommune	har	sondret	mellem	de	to	delmålgrupper	alvorlig	syns-
nedsættelse	og	sammensatte	vanskeligheder,	herunder	alvorlig	synsnedsættelse,	 i	 indberetningerne.	
Følgegruppen	vurderer,	at	årsagen	hertil	er,	at	den	enkelte	kommune	ikke	har	den	nødvendige	viden	til	
at	kunne	besvare	dette	delspørgsmål.	På	denne	baggrund	har	det	desværre	ikke	været	muligt	at	tegne	
et	mere	nuanceret	billede	af	kommunernes	anvendelse	af	de	højst	specialiserede	indsatser	og	tilbud	end	
det,	der	fremgår	af	tabel	1.		

2.2.	Samarbejdsaftaler		
Formaliserede	samarbejdsaftaler	forstås	som	aftaler,	der	ikke	vedrører	konkrete,	individuelle	aftaler	i	
forhold	til	specifikke	borgere	–	det	kan	f.eks.	være	abonnementsaftaler	eller	samarbejder,	hvor	kommu-
nerne	forpligter	sig	på	at	anvende	bestemte	tilbud.		

På	synsområdet	foregår	samarbejdet	mellem	myndighed	(kommunen)	og	udfører	(synscentrene)	via	
samarbejdsaftaler	om	køb	af	et	bestemt	antal	ydelser	på	årsbasis.	Dette	sker	via	abonnementsaftaler	
eller	rammebevillinger,	hvor	synscentrene	leverer	de	nødvendige	ydelser	til	den	enkelte	kommune	in-
den	for	et	fast	årligt	budget.		

Næsten	alle	midtjyske	kommuner	har	indberettet,	at	de	har	samarbejdsaftaler	med	et	eller	flere	af	de	
tilbud,	som	fremgår	af	tabel	1.	Med	ovenstående	procedure	for	samarbejde	mellem	myndighed	og	udfø-
rer	på	synsområdet	in	mente	må	alle	de	midtjyske	kommuner	imidlertid	antages	at	have	samarbejdsaf-
taler	med	et	eller	flere	synscentre.		I	de	følgende	afsnit	uddybes	to	af	de	indgåede	samarbejdsaftaler,	
idet	de	er	indgået	mellem	flere	kommuner.		

2	Tilbuddet	er	objektivt	finansieret.
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2.2.1.	Samarbejdsaftale	mellem	Center	for	Kommunikation	og	kommunerne	 i	den	vestlige	del	af	
regionen	
Center	for	Kommunikation	 i	Herning	Kommune	har	 indgået	en	samarbejdsaftale	med	kommunerne	 i	
det	tidligere	Ringkøbing	Amt,	hvilket	vil	sige	Struer,	Lemvig,	Ringkøbing-Skjern,	Ikast-Brande	og	Hol-
stebro	kommuner.	Center	for	Kommunikation	 leverer	alle	de	nødvendige	 indsatstyper	til	de	angivne	
kommuner.	Foruden	denne	abonnementsaftale	med	kommunerne	i	den	vestlige	del	af	regionen	sælger	
Center	for	Kommunikation	ydelser	uden	abonnement	til	jobcentre,	gymnasier,	private	institutioner,	an-
dre	kommunikationscentre,	VUC,	SU-styrelsen	mv.	

2.2.2.	Kommunikationssamarbejde	Midt	–	Randers,	Favrskov,	Syddjurs	og	Norddjurs	kommuner	
Randers,	Favrskov,	Syddjurs	og	Norddjurs	kommuner	har	 indgået	Kommunikationssamarbejde	Midt,	
som	vedrører	både	høre-	og	synsområdet.	Samarbejdet	vedrørende	synsområdet	er	etableret	i	2011	og	
indebærer,	at	kommunerne	har	forpligtet	sig	til	at	få	de	i	samarbejdsaftalen	indeholdte	ydelser	leveret	
inden	for	det	fælleskommunale	samarbejde.	Randers	Kommune	er	som	den	største	aktør	driftsherre	for	
samarbejdet.		

Der	er	med	samarbejdet	på	synsområdet	gennemført	en	hjemtagning	af	alle	ydelser	fra	Center	for	Syn	
og	Hjælpemidler	i	Aarhus	Kommune,	samtidig	med	at	der	er	aftalt	en	særlig	indsats	med	henblik	på	at	
nedbringe	sagsbehandlingstiden	på	synsområdet	 i	2015.	Kommunikationssamarbejdets	 formål	er	at	
sikre	en	god	service	med	faglig	og	økonomisk	bæredygtighed	i	lokalområdet	til	borgerne.	Fællesskabet	
indebærer,	at	beslutninger	træffes	efter	fælles	overenskomst,	og	at	udgifterne	deles	ligeligt	mellem	kom-
munerne	efter	deres	respektive	indbyggerandel.	Samarbejdet	drives	med	budgetsikkerhed	for	kommu-
nerne	i	driftsåret	og	efter	et	”hvile	i	sig	selv”-princip.	Samarbejdet	er	desuden	udgiftsneutralt	for	kom-
munerne,	eftersom	det	er	finansieret	af	hjemtagninger.		

	

3.	Udfordringer	på	området	
Kommunernes	indberetninger	viser,	at	der	ikke	opleves	særlige	udfordringer	i	den	midtjyske	region	i	
forhold	til	at	sikre	det	nødvendige	udbud	af	højt	specialiserede	indsatser	og	tilbud	til	børn	og	unge	med	
alvorlige	synsnedsættelser3.	Området	er	præget	af	stabilitet	og	de	midtjyske	kommuner	melder	ikke	om	
ændringer	i	efterspørgslen	på	ydelserne.		

Der	bør	dog	fra	national	hold	rettes	opmærksomhed	mod	at	få	beskrevet	snitfladerne	mellem	ydelser	
leveret	af	VISO	og	ydelser	leveret	af	synscentrene.		Mulighederne	for	at	opretholde	en	faglige	og	økono-
misk	bæredygtighed	hos	synscentrene	kan	udhules,	hvis	kommunerne	vælger	en	gratis	ydelse	hos	VISO.		

I	forhold	til	tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	tilbud	og	indsatser	peger	de	midt-
jyske	kommuner	på	fortsat	faglig	udvikling	og	yderligere	formalisering	af	det	netværk	af	vidensperso-
ner,	der	på	tværs	af	kommunerne	arbejder	med	børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse,	som	vigtige	
udviklingsområder.			

3	Skive	Kommune	har	angivet,	at	det	opleves	som	en	udfordring	at	sikre,	at	lærere	og	synshandicappede	elever	
kan	deltage	i	blindenetværk	Jylland/Fyn.		
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Det	er	i	den	forbindelse	væsentligt	at	sikre,	at	de	kommunale	synskonsulenter	har	mulighed	for	at	af-
sætte	den	nødvendige	tid	til	deltagelse	i	vidensnetværk	både	regionalt	og	nationalt	–	ikke	mindst	hvis	
målgruppen	er	meget	lille	i	den	enkelte	kommune.		

De	midtjyske	kommuner	vil	 løbende	være	opmærksomme	på	ovenstående	udfordringer	og	vil	også	
fremadrettet	have	fokus	på	det	tværkommunale	og	-sektorielle	samarbejde	omkring	målgruppen,	såle-
des	det	er	muligt	at	komme	en	eventuel	ændring	i	den	nuværende	stabilitet	i	forkøbet.			

	

4.	Tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	tilbud	og	
indsatser	til	målgruppen		
Besvarelsen	af	spørgsmålet	vedr.	 tilrettelæggelse	og	koordinering	af	de	højt	specialiserede	 tilbud	og	
indsatser	til	målgruppen	bygger	i	modsætning	til	den	øvrige	analyse	ikke	på	kommunale	indberetninger	
men	i	stedet	på	en	fælles	drøftelse	og	tilbagemelding	på	tværs	af	kommunerne.	Spørgsmålet	er	således	
først	behandlet	i	følgegruppen	og	derefter	i	socialdirektørkredsen	–	DASSOS	(Den	Administrative	Sty-
regruppe	for	Social-	og	Specialundervisningsområdet).		

4.1.	Tiltag	på	synsområdet	for	at	sikre	tilstrækkeligt	udbud	af	højt	specialiserede	indsatser	og	til-
bud		
Synsområdet	er	kendetegnet	ved	en	høj	specialiseringsgrad	og	et	forholdsvist	begrænset	antal	videns-
personer	 i	den	enkelte	kommune	og	 i	alt	på	 landsplan.	Kommunerne	har	de	senest	år	arbejdet	på	at	
etablere	et	tæt	og	formaliseret	netværk	både	internt	i	den	enkelte	kommune	og	på	landsplan.	Det	net-
værk,	som	findes	i	dag	mellem	kommunale	videnspersoner,	herunder	særligt	PPR	og	synskonsulenter,	
anvendes	særligt	i	forhold	til	videndeling	og	uddannelsestiltag,	som	ofte	udbydes	via	synscentrene.	

4.2.	Sikring	af	specialiseret	synsfaglig	ekspertise	i	de	højt	specialiserede	indsatser	og	tilbud	
De	midtjyske	kommuner	har	og	vil	fortsat	have	følgende	særlige	fokusområder	i	forhold	til	at	sikre	spe-
cialiseret	synsfaglig	ekspertise	i	de	indsatser	og	tilbud,	som	kommunerne	anvender:	

· Styrke	videndeling	på	tværs	via	systematiske	og	formaliserede	netværk.		
· Understøtte	centrale	vidensmiljøer	(centreret	omkring	synscentrene)	for	herigennem	f.eks.	at	

sikre	den	nødvendige	kompetenceudvikling	af	kommunale	medarbejdere,	som	arbejder	med	
børn	og	unge	med	alvorlig	synsnedsættelse.			

· Behov	for	yderligere	viden	–	f.eks.	gennem	deltagelse	i	forskningsprojekter	(der	forskes	meget	
lidt	på	dette	område)	og	oversættelse	af	udenlandsk	forskning	til	dansk.	
	
	
	

4.3.	Tværkommunalt	samarbejde	om	aktuelle	udviklingstendenser	i	tilrettelæggelse	og	videreud-
vikling	af	de	højt	specialiserede	indsatser	og	tilbud	
De	midtjyske	kommuner	har	og	vil	fortsat	have	et	fælles	fokus	på	følgende	i	arbejdet	med	aktuelle	ud-
viklingstendenser:		
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· Fortsat	formalisering	af	eksisterende	netværk	til	videndeling	og	-udvikling.	Det	er	afgørende,	at	
videnspersoner	kan	deltage	i	regionale,	nationale	og	nordiske	netværk,	da	det	i	høj	grad	er	her	
ny	viden	udvikles	og	spredes	fra.		

· Udvikling	og	anvendelse	af	nyeste	viden	og	kompetenceudvikling	af	kommunale	medarbejdere,	
herunder	PPR	og	synskonsulenter.	
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Bilag	1:	Indberetningsskema	

Den centrale udmelding for børn og
unge med alvorlig synsnedsættelse

Indberetningsskema

Socialstyrelsen, National Koordinationsstruktur



10

I N D L E D E N D E  O P L Y S N I N G E R

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 27. februar 2015

BESVARELSEN SENDES TIL: Sekretariat for rammeaftaler, Midtjylland
E-mail: lpe@viborg.dk

NB!: Besvarelsen bedes fremsendt:

· i word-format
· med angivelse af kommunens navn i

dokumentets filnavn
· som én samlet koordineret besvarelse pr.

kommune

SPØRGSMÅL TIL BESVARELSEN KAN RETTES TIL: Sekretariat for rammeaftaler, Midtjylland

Line Rørholm Poulsen
Tlf. 25 48 07 89
Email: lpe@viborg.dk

Karsten Binderup
Tlf. 30 34 34 22
Email: kabi@viborg.dk

OPBYGNING AF SKEMA TIL INDBERETNING

· Indberetningsskemaet består af 4 dele og 1 bilag, henholdsvis:

Del 1: Målgruppen
Del 2: Højt specialiserede indsatser og tilbud
Del 3: Udfordringer på området

Bilag 1: Vejledende bemærkninger til spørgsmål i indberetningsskema vedrørende den centrale
udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

· Det anbefales at danne sig et overblik over hver af de 3 dele og indholdet i bilaget, før
besvarelsen påbegyndes.

· Kommunen bedes, hvor det er relevant, uddybe besvarelsen med eksempler eller lignende i
de bemærkningsfelter, der er under hvert spørgsmål. Bemærk, at der ikke er begrænset antal
anslag i felterne.
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KONTAKTOPLYSNINGER

BESVARELSEN ER FORETAGET FOR: (ANGIV KOMMUNENS NAVN)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: (ANGIV KONTAKTPERSON(ER) HOS KOMMUNE, E-MAIL OG
TELEFONNUMMER)

1. MÅLGRUPPEN

1.a. Angiv i skemaet nedenfor den anslåede fordeling af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, der pr.
1. januar 2015 modtog pædagogisk tilbud og/eller undervisningstilbud i henholdsvis almentilbud, segrege-
rede tilbud og som både modtager almentilbud og segregerede tilbud?

Bemærk: Summen af de 3 nedenstående kategorier skal give det samlede antal børn og unge i alderen 0-
17 år med alvorlig synsnedsættelse, som kommunen er handlekommune for. Herunder begge delmålgrupper
henholdsvis børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge med sammensatte vanske-
ligheder, herunder alvorlig synsnedsættelse (se i øvrigt vejledende tekst under bilag 1).

Antal
Antal, børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år i almene tilbud
Antal, børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år i segregerede tilbud
Antal, børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år, der både modtager almene og
segregerede tilbud
Evt. bemærkninger:

2. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

2.a. Angiv i skemaet nedenfor, hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud kommunen aktuelt (2014/2015)
anvender til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse inden for hver af nedenstående indsatskategorier?

Bemærk: Kommunen bedes i besvarelsen sondre mellem de to delmålgrupper børn og unge med en alvor-
lig synsnedsættelse samt børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig synsnedsæt-
telse.

Kategorier for højt specialise-
rede indsatser for børn og
unge med alvorlig synsned-
sættelse

Angiv alle de højt specialise-
rede indsats- og tilbudstyper
(f.eks. aflastningstilbud) og de
konkrete tilbud, der er belig-
gende i egen region, som kom-
munen anvender til målgrup-
pen

Angiv alle de højt specialise-
rede indsats- og tilbudstyper
(f.eks. aflastningstilbud) og
de konkrete tilbud, der er be-
liggende i andre regioner,
som kommunen anvender til
målgruppen

IKT-understøttelse
Sproglig indsats
ADL, Orientering og Mobility-træ-
ning
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Indsatser der fremmer læring
Udredning
Specialrådgivning vedr. inklusion
Alternativ kommunikation
(Alene relevant for delmålgrup-
pen med sammensatte vanske-
ligheder)
Andet
(angiv andre typer af indsatser,
som kommunen anvender)
Evt. bemærkninger:

2.b. Angiv nedenfor, hvorvidt kommunen har indgået samarbejdsaftaler (udover rammeaftalen) om højt
specialiserede indsatser målrettet børn og unge med alvorlig synsnedsættelse?

Sæt x
Ja Nej Ved ikke

Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner i den
midtjyske region
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner i
andre regioner
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med Region Midtjylland
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med andre regioner
Kommunen har indgået samarbejdsaftaler med højt specialiserede
tilbud
Hvis kommunen har svaret ”ja” til en af ovenstående, bedes kommunen uddybe i tekst-feltet nedenfor
med beskrivelser af konkrete samarbejdsaftaler:

3. UDFORDRINGER PÅ OMRÅDET

3.a. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, i hvilken grad kommunen oplever udfordringer i forhold til at sikre det
nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse?

Bemærk: Kommunen bedes i det omfang, det er relevant sondre mellem de to delmålgrupper børn og unge
med en alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig
synsnedsættelse.
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BILAG 1: VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL SPØRGSMÅL I INDBERETNINGSSKEMA
VEDRØRENDE  DEN CENTRALE UDMELDING OM BØRN OG UNGE MED ALVORLIG
SYNSNEDSÆTTELSE

Socialstyrelsen har på baggrund af lov om social service kap. 4 udarbejdet denne centrale udmelding.
Udmeldingen vedrører det mest specialiserede specialundervisningsområde for målgruppen børn og unge
med alvorlig synsnedsættelse. Målgruppen er udpeget i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs
af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen.

Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt
specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsens
indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere på den centrale udmelding i forbindelse med fastlæggelse af
udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen. Som led i kommunernes afrapportering på den centrale
udmelding ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan kommunerne og
regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt udbud af højt
specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov.

Sekretariat for rammeaftaler koordinerer den fælles afrapportering for den midtjyske region. På baggrund af
kommunernes besvarelser på nærværende spørgeskema samt drøftelser i en faglig følgegruppe vil
Sekretariat for rammeaftaler udarbejde en afrapportering, der gengiver de generelle tendenser i den
midtjyske region.

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af målgruppen
samt af, hvad Socialstyrelsen karakteriserer som højt specialiserede indsatser og tilbud, se de vejledende
bemærkninger nedenfor til de konkrete spørgsmål.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 1: MÅLGRUPPEN

} Den centrale udmelding omfatter målgruppen børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse
fra 0 år til og med det 17. år.

} Som udgangspunkt for afgrænsningen af målgruppen er synsfunktionen hos barnet/den unge
det primære kriterium. Målgruppen udgør ifølge udtræk fra Synsregistret pr. 1. januar 2014
samlet set ca. 135 børn og unge i den midtjyske region og ca. 579 børn og unge på landsplan.
I målgruppen skelnes der mellem to delmålgrupper:
- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, hvilket omfatter såvel blindhed som svær syns-

nedsættelse (ca. 21 børn og unge i den midtjyske region og ca. 137 børn og unge på lands-
plan).

- Børn og unge med sammensatte vanskeligheder, dvs. der udover en alvorlig synsnedsæt-
telse har yderligere funktionsnedsættelser såsom motoriske funktionsnedsættelser, psykomo-
toriske funktionsnedsættelser, mentale funktionsnedsættelser og hørenedsættelse (ca. 98
børn og unge i den midtjyske region og ca. 364 børn og unge på landsplan).

} Derudover omfatter den centrale udmelding børn og unge, der pr. 1. januar 2014 var under ud-
redning (ca. 16 børn og unge i den midtjyske region og ca. 78 børn og unge på landsplan).

} Børn og unge med døvblindhed er ikke en del af den centrale udmelding.
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} Bemærk, at der i spørgsmål 1 spørges til opgørelser for målgruppen på datoen d. 1. januar
2015, og alene de børn og unge inden for målgruppen, som kommunen er handlekommune
for.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 2: HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

} Målgruppekompleksiteten medfører en sondring mellem højt specialiserede indsatser til de to
delmålgrupper henholdsvis børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge
med sammensatte vanskeligheder (se i øvrigt vejledende tekst til spørgsmålsgruppe 1).

} En alvorlig synsnedsættelse udgør i sig selv en kompleksitet, der forudsætter højt
specialiserede indsatser. Manglende eller alvorligt nedsat syn medfører vanskelighe-der i
forhold til kommunikation, social interaktion, fysisk mobilitet, hvormed højt specialiserede
indsatser på social- og specialundervisningsområdet skal sikre det enkelte barn/den unges
muligheder for deltagelse, læring og udvikling.

} Indholdet af specialundervisning og specialpædagogisk bistand for målgruppen børn og unge
med alvorlig synsnedsættelse kan være sammensat af en lang række forskelligartede
indsatser på social- og specialundervisningsområdet, der alle har til formål at realisere det
enkelte barns potentiale for udvikling, læring og deltagelse.

} Udmeldingen omhandler højt specialiserede indsatser til børn og unge, der typisk ydes i
følgende regi:
- Kommunikationscenter (kommunalt eller regionalt)
- Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
- Specialskole, specialklasse eller specialundervisningstilbud i tilknytning til den almindelige

undervisning
- Alment skoletilbud i folkeskole eller fri grundskole
- Dagtilbud
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- Ungdomsuddannelse
- Anbringelsessted
- Pædagogisk psykologisk rådgivning
- Hjemmet
- Andet kommunalt eller regionalt tilbud.

} Følgende indhold i specialpædagogisk bistand er grundlæggende for elementerne i de indsat-
ser, som den centrale udmelding omhandler:
- Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet
- Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpæ-

dagogiske bistand til barnet
- Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige forudsætninger og

behov
- Specialpædagogisk rådgivning til forældre, undervisende personale eller andre, hvis indsats

har væsentlig betydning for elevens udvikling
- Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse

med undervisningen af eleven
- Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen

til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpæda-
gogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov

- Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe
eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvan-
skeligheder

- Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i for-
bindelse med skolegangen

- Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.
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} For børn med synsnedsættelse karakteriserer følgende elementer en højt specialiseret indsats:
- 0-5 år:
§ Grundig udredning af synsfunktion og muligheder for kompensering
§ Videreformidling af specialiseret synsfaglig viden til barnets primærpersoner (forældre og

pædagogisk personale)
§ Mobility og ADL-træning efter barnets behov med udgangspunkt i et børnefagligt perspek-

tiv
§ Sproglig indsats; initierende punktskrift-kendskab (anvendelse af taktile pædagogiske red-

skaber til sproglig opmærksomhed)
§ Initierende indsats rettet mod barnets kompetencer i den sociale interaktion
§ Overgang: Fokus på tidlig og grundig videreformidling af synsfaglig viden om barnets be-

hov, herunder behov for hjælpemidler, i nye institutionelle rammer for barnet.
- 6-15 år:
§ Løbende afklaring af behov for kompensering, herunder teknologiske læremidler tilpasset

de konkrete behov i diverse fagområder
§ Udvikling af punktskrift-færdigheder og særlig støtte til læse- og skrivefærdigheder
§ Videreformidling af specialiseret synsfaglig viden til barnets lærere for at sikre vellykket

inklusion
§ Mobility og ADL-træning efter barnets behov med udgangspunkt i et børnefagligt perspek-

tiv
§ Indsatser der fremmer læring
§ Sproglig indsats – herunder punktskriftfærdigheder
§ Udvikling af barnets kompetencer i den sociale interaktion med fokus på social interaktion

i skolen.
§ UU-vejledning med fokus på tidlige initiativer, der kan lette overgangen til ungdomsuddan-

nelse
§ Overgang: Fokus på tidlig og grundig videreformidling af synsfaglig viden om den unges

behov, herunder behov for hjælpemidler, i nye institutionelle rammer for den unge.
- 16-17 år:
§ Støtte til inklusion i ungdomsuddannelse
§ Løbende afklaring af behov for kompensering, herunder teknologiske læremidler tilpasset

de konkrete behov i diverse fagområder
§ Indsatser der fremmer læring
§ Studievejledning med fokus på tidlige initiativer, der kan lette overgangen til beskæfti-

gelse.
} Følgende elementer i den højt specialiserede indsats på specialundervisningsområdet er ud-

valgt af Socialstyrelsen til at belyse området for denne centrale udmelding.
- IKT-understøttelse: afgørende for deltagelse i såvel undervisning som sociale relationer. En

IKT-understøttende indsats skal støtte elevens inklusion i undervisningen, herunder lige ad-
gang til læring samt digital kompetenceudvikling, som er afgørende for videreuddannelse og
senere beskæftigelsesmuligheder. Aktiviteter og redskaber inden for IKT kan eksempelvis
være: Forstørrende software til stærkt svagsynede, eksempelvis, Zoomtext, Skærmlæser-
program, eksempelvis Jaws, punkskriftunderstøttende it, eksempelvis Pronto, Mobilt digitalt
forstørrelsesudstyr.

- Sproglig indsats: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse har behov for en højt speciali-
seret indsats inden for sprogområdet, grundet deres særlige kommunikative forudsætnin-
ger. For børn og unge i målgruppen med en synsrest, tilrettelægges individuelle forløb for
læse- og skriveundervisning. For børn og unge med blindhed tilbydes undervisning i punkt-
skrift. Aktiviteter og redskaber inden for den sproglige indsats til målgruppen kan eksempel-
vis være: Undervisning i punktskrift, Rekvirering af særlige materialer, Særligt tilrettelagt un-
dervisning i læsning og skrivning, alt efter barnets eller den unges grad af restsyn, herunder
tilpasning af kompenserende læremidler.

- ADL, Orientering og Mobility-træning: I undervisningssammenhæng skal elevens personlige
orienterings- og mobilitets- færdigheder understøttes med henblik på selvstændighed i for-
hold til deltagelse i undervisningsmiljøet og barnets eller den unges dagligdag. Træningen i
dels ADL og Orientering og Mobility skal øge barnets/den unges kendskab til skolens fysi-
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ske rammer og skiftende undervisningsmiljøer. ADL og Orientering og Mobility-træning klæ-
der endvidere barnet/den unge på til større selvstændighed, også i dagligdagen uden for
skolen. Aktiviteter og redskaber inden for ADL og Orientering og Mobility til målgruppen kan
eksempelvis være: Løbende indlæring af nye ruter og lokaliteter, ADL-træning alt efter æn-
dringer i hverdagslivet for barnet/den unge, Anvendelse af hvid stok, Anvendelse af GPS-
baserede teknologiske hjælpemidler til Orientering og Mobility.

- Udredning – jævnlig udredning med fokus på ændringer i barnet/den unges behov for speci-
alundervisningsmæssige indsatser: For især elever med progredierende synsnedsættelse
er det på baggrund af en regelmæssig udredning af ændringer i synsfunktionen nødvendigt
at revurdere elevens læringsmuligheder i forhold til fastsatte læringsmål. Udredningen af
synsfunktionen foretages med inddragelse af sundhedsvæsenet. Hermed justeres behov for
særlige IKT-løsninger og særligt tilpassede undervisningsmaterialer. Aktiviteter og redska-
ber inden for udredning for målgruppen kan eksempelvis være: Elevens læreplan justeres
ift. udvikling i synsfunktionen, Lærere, pædagoger m.fl. modtager information om ændringer
i synsfunktion og dermed forudsætninger hos eleven.

- Rådgivning omkring inklusion af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse: Indsatsen
skal understøtte, at barnet oplever sig selv inkluderet i skolens faglige og sociale fællesska-
ber. Da en elev med alvorlig synsnedsættelse ofte vil være den eneste elev på en skole
med denne funktionsnedsættelse, vil indsatsen være rettet mod at støtte inklusionsproces-
sen i klassen og på skolen. Aktiviteter og redskaber inden for rådgivning om inklusion for
målgruppen kan eksempelvis være: Inklusion i faglige sammenhænge, Inklusion i sociale
sammenhænge, Formidling af viden om højt specialiserede indsatser fra synskonsulenter til
lærere og pædagoger.

- Indsatser der fremmer læring: Tilrettelæggelse og tilpasning af undervisningen i skolen, her-
under obligatoriske emner i sammenhæng med elevens sociale og kommunikative færdig-
heder. Læring af kompenserende teknikker og mulighed for at anvende materialer og
lyd/musik til at udvikle den auditive opmærksomhed

- o Tilrettelæggelse og tilpasning af den understøttende undervisning, motion og bevægelse
samt lektiehjælp og faglig fordybelse, Tilrettelæggelse af undervisning, tilpasset målgrup-
pen, der understøtter elevens alsidige udvikling, herunder skabe rammer for oplevelse, for-
dybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, får tillid til egne muligheder
og baggrund for at tage stilling og handle.

} Det er desuden for målgruppen af stor betydning at tilrettelægge overgange ud fra viden om
det enkelte barn / den unges særlige forudsætninger og behov for højt specialiserede indsatser
i forbindelse med eksempelvis skift fra en undervisningsinstitution til en anden.

} For så vidt angår sociale indsatser, der udgør grundlag for at kunne modtage højt specialiseret
specialundervisning, er formålet med støtten at:
- Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relatio-

ner til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og
øvrige netværk

- Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompeten-
cer til at indgå i sociale relationer og netværk

- Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddan-
nelse

- Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og
- Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

} Intensiteten i den højt specialiserede indsats vil variere alt efter alder og individuelt behov hos
barnet eller den unge. I barnets tidlige år vil indsatsen være kendetegnet ved høj intensitet
grundet udredningsindsatsen og etableringen af tilpassede rammer for barnet. I skole- og ung-
domsårene vil intensiteten variere alt efter ændringer i undervisningsmiljøet og yderligere æn-
dringer i barnets liv og omgivelser, der medfører behov for en højt specialiseret indsats.

} For delmålgruppen med sammensatte vanskeligheder vil der i mindre grad være tale om for-
skelle i intensiteten af den højt specialiserede indsats. Disse børn og unge vil i udgangspunktet
have behov for en høj intensitet og tværfaglighed i de højt specialiserede indsatser grundet
kompleksiteten og de særlige behov hos denne gruppe børn og unge.
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} Det er relevant at understrege, at der for børn og unge med sammensatte vanskeligheder også
er tale om behov for særlig støtte i specialtilbud, da synsnedsættelsen udgør en indgribende
funktionsnedsættelse, der kræver højt specialiserede indsatser baseret på synsfaglig viden.

} Børn og unge med sammensatte vanskeligheder vil primært have behov for højt specialiserede
indsatser, der fokuserer på: Udvikling af alternativ kommunikation, Udvikling af alternative mo-
bilitets- og orienteringsfærdigheder, samt Særlige fysiske rammer, der tager hensyn til elevens
sammensatte vanskeligheder – herunder fokus på sansestimulation, taktile materialer mv.:
- Indsatser der fremmer kommunikation: Den kommunikative intervention er først og frem-

mest baseret på at støtte barnet i at skabe kontakt med omverdenen. Kommunikationsfor-
mer kan være tale, lyd, musik, for så vidt barnet er hørende, og andre stimulerende og kom-
munikerende former som smag, kropssprog og lugte. Synskonsulentens rolle er at bidrage
med synsstimulerende specialpædagogiske indsatser til de stærkt svagsynede børn samt
eventuelt afdække barnets muligheder for anvendelse af restsynet i kommunikative sam-
menhænge. For det blinde barn retter indsatsen sig mod at stimulere andre sanser og
igangsætte en specialpædagogisk indsats med vægt på alternativ kommunikation i form af
eksempelvis taktil kommunikation.

- Indsatser der fremmer orientering og mobility: Barnet støttes i miljøer som hjem, institution
m.v. i både kendte og nye omgivelser, som udvikler orienteringsevnen og stimulerer barnet
til bevægelse og fysisk aktivitet. Et eksempel på højt specialiseret indsats til træning af ori-
entering og mobility er den specialpædagogiske metode Aktiv Læring.

- Tilgængelighed og anvendelse af kompenserende synshjælpemidler: Da målgruppens sam-
mensatte vanskeligheder bevirker, at almindelige synshjælpemidler kan være umulige at
håndtere for barnet, kan der være behov for at tilpasse et eksisterende hjælpemiddel indivi-
duelt eller skabe alternative løsninger. En højt specialiseret viden om synshjælpemidler er
nødvendig for at foretage individuelle modificeringer af eksisterende synshjælpemidler eller
at konstruere specialløsninger individuelt tilpasset barnets synsfunktion og øvrige funktions-
vanskeligheder.

- Fysiske rammer og særlige materialer: Børn og unge i målgruppen, der har sammensatte
vanskeligheder, har behov for særligt indrettede miljøer på deres daglige opholdssted. Det
medfører et behov for specialiseret viden om bl.a. tilgængelighed, sansestimulerende red-
skaber og særlig belysning for målgruppen med en synsrest. Belysning er et særligt væ-
sentligt område at fokusere på for børn med en synsrest, da man ved hjælp af den rette,
individuelt tilrettelagte belysning kan optimere barnets muligheder for læring. Sammensæt-
ningen af særlige hjælpemidler; det være sig taktilt materiale, sansestimulerende redskaber
og særlig belysning, udgør tilsammen det særlige fysiske miljø, der for børn i målgruppen
skal danne ramme for den specialiserede indsats.

} Desuden skelner den centrale udmelding mellem børn og unge med henholdsvis synsrest og
blindhed, da der vil være indsatsområder, der er forskelligt sammensat, afhængigt af om bar-
net eller den unge har en synsrest.

} Den centrale udmelding adresserer temaet inklusion med det sigte at øge opmærksomheden
på, at børn og unge i målgruppen har behov for højt specialiserede indsatser (i forskellig inten-
sitet) uafhængigt af, hvilken institutionel ramme, de befinder sig i.

} Udgangspunktet for at yde en højt specialiseret indsats til børn og unge med alvorlig synsned-
sættelse indebærer krav til kompetencer hos fagprofessionelle. Der vil overordnet være tale
om følgende kompetencer som grundlag for at yde en højt specialiseret indsats:
- Grunduddannelse (eksempelvis lærer-, pædagog-, ergoterapeutuddannelse)
- Efteruddannelse inden for synsområdet (eksempelvis diplommoduler i synspædagogik samt

kurser i ADL og Orientering og Mobility).
- Viden om praksis fra oplæring, praktik og vidensudveksling på arbejdspladsen.
- Kompetencer til og viden om at arbejde med videreformidling af synsfaglig viden, herunder

børne- og familiesamtaler.
- Viden om øjensygdomme og udredning heraf.
- Viden om muligheder for kompensering, herunder både taktilt materiale, teknologiske lære-

midler og punktskrift.
} I dansk kontekst er der defineret konsensus om specialiserede kompetencer, som en synsfag-

lig konsulent bør have udover de almen grundlæggende kompetencer på fagområdet:
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- Kombination af synsfaglig viden med kendskab til hjerneskadebetingede synsvanskelighe-
der og syndromer, der ofte vil indbefatte en synsnedsættelse

- Viden om vejledning af børn og unge i målgruppen. Dette kræver kendskab til barnets øv-
rige udviklingsmæssige forudsætninger.

- Mestring af metoder til at kommunikere med børn, som ikke har et talesprog (for delmål-
gruppen med sammensatte vanskeligheder).

} Den specialiserede indsats i forhold til udredning af specialundervisningsmæssige behov hos
barnet kendetegnes ved inddragelsen af viden fra en flerhed af fagligheder og primærperso-
ner, blandt andre; sundhedspersonale, familie, pædagogisk personale og synsfagligt perso-
nale.

SPØRGSMÅLSGRUPPE 3: UDFORDRINGER PÅ OMRÅDET

} Socialstyrelsen oplister følgende tendenser på området, som de vurderer giver anledning til
bekymring for udviklingen på området:
- Evalueringen 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. Udviklingen har medført en bekymring
for, om der fremover vil være tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud
på det mest specialiserede specialundervisningsområde til målgruppen, som kan
understøtte, at børn med alvorligt synshandicap får tilstrækkeligt specialiserede indsatser
og tilbud tilpasset deres behov.

- Kortlægninger fra 2011 og 2012 af lands- og landsdelsdækkende
specialundervisningstilbud på bl.a. synsområdet viser en stor nedgang i antallet af elever
henvist til de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Antallet af elever med alvorlig
synsnedsættelse er konstant og så lavt, at der næppe vil kunne opbygges selvbærende og
dækkende synsfaglige centre i Danmark alene baseret på lokale erfaringer og opgaver.

- Stigende behov for specialrådgivning og efteruddannelsestilbud som følge af øget inklusion
og undervisningstilbud tættere på nærmiljøet.

- SFI’s rapport fra 2010 vedrørende børn med synsnedsættelse pegede på, at børn og unge i
målgruppen på trods af inklusion i folkeskolen har dårlige prognoser for trivsel i ungdoms-
og voksenlivet i forhold til uddannelse og beskæftigelse – ligeså pegede rapporten Effekter
af Specialundervisningen (2009) på problematikker relateret til social og faglig deltagelse i
skoleregi for børn med alvorlig synsnedsættelse.

- På synsområdet er tilslutningen til faglige netværk på tværs af kommuner og regioner
nedadgående, hvilket udgør en bekymring for områdets vidensudvikling og vidensmiljøer,
hvilket er forudsættende for at yde en højt specialiseret indsats.

- Kommunalreformen har betydet en række ændringer i organiseringen af
kommunikationshandicapområdet, herunder synsområdet. Udmeldingen søger at afdække,
hvilke konsekvenser omorganiseringen af området har medført.
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Bilag	2:	Tilrettelæggelse	og	koordination	

National Koordination

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

4. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION
4.a. Har kommunerne alene eller i samarbejde med andre iværksat særlige tiltag for at sikre et fortsat
tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse?

Sæt x

Ja Nej Ved ikke

Iværksættelse af særlige tiltag

Hvis kommunerne har svaret ”ja”, bedes kommunerne uddybe i tekst-feltet nedenfor med beskrivelser af
konkrete tiltag:

Hvis kommunerne har svaret ”nej”, bedes kommunerne begrunde dette i tekst-feltet nedenfor:

4.b. Vurderer kommunerne, at der (udover eventuelle eksisterende tiltag beskrevet i spørgsmål 4.a.) er
behov for at iværksætte særlige tværkommunale tiltag, der kan bidrage til at sikre tilrettelæggelse og
koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse?

Sæt x
Ja Nej Ved ikke

Behov for særlige tiltag
Hvis kommunerne har svaret ”ja”, bedes kommunerne uddybe hvilke tværkommunale tiltag dette kunne
være:

Hvis kommunerne har svaret ”nej”, bedes kommunerne begrunde dette i tekst-feltet nedenfor:
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4.c. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, hvilke behov kommunerne oplever i forhold til fremadrettet at sikre, at de
kommunale, regionale eller private højt specialiserede indsatser og tilbud målrettet børn og unge med
alvorlig synsnedsættelse, har høj faglig kvalitet og målrettede specialiserede kompetencer?

4.d. Beskriv i tekst-feltet nedenfor, hvilke behov kommunerne oplever i forhold til fremadrettet at tilrettelægge
og videreudvikle højt specialiserede indsatser og tilbud målrettet børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse?

SPØRGSMÅLSGRUPPE 4: TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION

} De udviklingstendenser, som Socialstyrelsen har fremhævet (se i øvrigt vejledende tekst til
spørgsmålsgruppe 3), vurderer styrelsen giver anledning til bekymring om, hvorvidt der er det
nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, og i hvilket omfang disse
anvendes, hvorfor der vurderes at være behov for et styrket samarbejde og koordination
herom.

} Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser
og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for
kommunerne. Målgruppens volumen og kompleksitet forudsætter koordination og planlægning
på tværs af kommuner og regioner.

} Socialstyrelsen vil med den centrale udmelding sikre, at kommunerne tilrettelægger deres højt
specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen med henblik på at opret-holde og
videreudvikle det nødvendige udbud. Den centrale udmelding vil danne grundlag for
Socialstyrelsens dialog med kommunerne om tilrettelæggelse af den højt specialiserede
indsats for målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

	



3.3 Samskabelse om velfærdsuddannelser



Samskabelse om 
uddannelse og 
kompetenceudvikling 
på velfærdsområdet 
i den midtjyske region

Find vejen frem
VIA University College

 FTF Region Midtjylland



Baggrund

Det unikke ved professionsuddannelserne er, at de er vekselud-

dannelser mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads. På 

den måde er der rige muligheder for, at ”de studerende bliver så 

dygtige som muligt og får viden og kompetencer, som de kan 

anvende efterfølgende i erhvervsmæssige og andre sammen-

hænge.” 1

Det er derfor af stor betydning for kvaliteten i professionsud-

dannelserne, efter- og videreuddannelserne og kompetence-

udviklingsforløb, at alle parter i fællesskab sætter rammer og 

retning for deres udvikling på velfærdsområdet og inviterer hin-

anden med i videreudviklingen. 

Dette dokument beskriver de overordnede intentioner, mål og 

indsatser, som Region Midtjylland, kommunerne i den midtjyske 

region, FTF Region Midtjylland og VIA University College priori-

terer at samskabe om inden for de administrative, pædagogiske, 

social- og sundhedsfaglige velfærdsområder. Dokumentet dan-

ner således grundlag for parternes fremadrettede samskabelse 

om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i 

den midtjyske region. 

Ved samskabelse kobles organisationers og enkelt personers vi-

den og ressourcer med det formål at skabe nye løsninger på ak-

tuelle samfundsmæssige problemer. Samskabelse handler om 

at indføre en anderledes tænkning og åbenhed, finde løsningen 

sammen med målgruppen og bruge hinandens ressourcer på 

andre måder, end man plejer.2 

1:  Kvalitetsudvalgets rapport om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser ”Høje mål. Fremragende undervisning i de videregående uddannelser” (Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet: november 2014).

2: Kilde: Marie B. Holdt, Helle Hygum, Helle Gerber, Julia B. Hunt, Frederik C. Boll og Simon T. Nielsen. Samskabelse eller samarbejde? – Forskelle, fordele og fremgangsmåder. Forlaget In-
gerfair. http://www.frivilligraadet.dk/nyheder/ny-bog-samskabelse-eller-samarbejde-forskelle-fordele-og-fremgangsm%C3%A5der

FAKTA BOKS 1      

Grundlaget for samskabelse er formuleret med baggrund i 

følgende:

• ”Strategi for velfærdsuddannelser i den midtjyske region”, 

der udløb i 2014

• Kvalitetsudvalgets rapport om kvalitet og relevans i de vi-

deregående uddannelser ”Høje mål. Fremragende under-

visning i de videregående uddannelser” (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet: november 2014). 

Grundlaget skal derudover ses i sammenhæng med en ræk-

ke andre dokumenter vedrørende parternes samarbejde og 

i sammenhæng med samarbejdet med andre parter om ud-

dannelse på velfærdsområdet – eksempelvis andre uddan-

nelsesinstitutioner.

FAKTA BOKS 2

I forbindelse med udviklingen af grundlaget for samskabelse 

har der været afholdt en temadag den 28. januar 2015: ”Sam-

arbejde om kvalitet og relevans i forhold til velfærdsuddan-

nelsesområdet i den midtjyske region”. 

Beslutningstagere og medarbejdere blandt interessenter i 

den midtjyske region har medvirket til at udvikle det forelig-

gende grundlag. 



Formål

Grundlaget for samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet har til formål, at professionerne imøde-

kommer og udfordrer krav i samfundet om høj kvalitet og bedre sammenhæng i velfærdsydelserne samt bidrager til innovation og 

vækst i den midtjyske region. 

I det følgende beskrives intentioner og retning for parternes samskabende indsatser. Indsatserne er rettet mod professionsuddan-

nelserne, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling af både nutidens og fremtidens medarbejdere.

Parterne har i fællesskab prioriteret fire fokusområder, som fremadrettet er grundlaget for samskabelse af uddannelse og kompe-

tenceudvikling på velfærdsområdet.

FAKTA BOKS 3

Administrative, pædagogiske og socialfaglige professions-

uddannelser:

Administrationsbachelor, lærer, pædagog, socialrådgiver, 

Kristendom, kultur og kommunikation samt Diakoni og 

socialpædagogik

Sundhedsfaglige professionsuddannelser:

Bioanalytiker, Ernæring & sundhed, ergoterapeut, 

fysioterapeut, psykomotorisk terapeut og sygeplejerske 

Hvis du i hverdagen 
arbejder med spørgsmål, 
der angår uddannelse og 
kompetenceudvikling, så 
har vi brug for DIG.

Vil DU have indflydelse 
på, hvordan vi i fremtiden 
samarbejder om
velfærdsuddannelses-
området?

Invitation til 
temadag og 
workshop:
Samarbejde om kvalitet 
og relevans i forhold til 
velfærdsuddannelsesområdet i den 
midtjyske region

Onsdag den 28. januar 2014, kl. 9.00 – 16.00 
på VIA University College, Campus Viborg, 
Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Grundlagets fokusområder

1.  Kvalitet og relevans samt øget sammenhæng i professions-

  uddannelsernes teoretiske og praktiske del

2.  Livslang læring i professionerne (kompetenceudvikling, 

  efter- og videreuddannelse)

3.  Professionsrettet forskning, udvikling og innovation

4.  Videndeling og innovationsspredning

Parterne forpligter sig til kontinuerligt at være i dialog på disse 

områder og betragte udviklingen af uddannelse og kompeten-

ceudvikling på velfærdsområdet som et fælles anliggende med 

en gensidig afhængighed for at opnå succesfulde resultater.

De fire fokusområder bliver i det følgende enkeltvist beskrevet i 

forhold til udfordringer og mål samt indsatser og handlinger.



UDFORDRINGER OG MÅL
Det danske samfund er under pres og forandring. Udfordrin-

gerne for samfundet imødekommes i disse år blandt andet ved 

i stigende grad at involvere borgere i at tage ansvar og være 

medskabere af nye løsninger, der giver værdi for samfundet. 

Det stiller krav til professionsuddannelsernes kvalitet og rele-

vans i forhold til samfundets behov for velfærdsydelser. 

I Kvalitetsudvalgets rapport ”Høje mål. Fremragende undervis-

ning i de videregående uddannelser” fremgår det, at der er brug 

for at øge fokus på sammenhængen mellem professionsuddan-

nelsernes teoretiske og praktiske del, da den er en vigtig forud-

sætning for at uddanne kompetente medarbejdere. 

Sikringen af en dyb og velfunderet  professionsfaglighed blandt 

fremtidens medarbejdere samt evnen til at kunne handle selv-

stændigt og refleksivt er afgørende for det danske samfund og 

den udvikling, som samfundet står overfor. Den enkelte profes-

sionsbachelor skal derfor via uddannelsesforløbet udvikle en 

stærk professionsfaglighed til at løfte opgaverne.

Et øget fokus på borgeren indebærer samtidig, at de studerende i 

højere grad erhverver tværprofessionelle kompetencer. Udvikling 

af de studerendes tværprofessionelle kompetencer skal sikre, at 

de kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, struktu-

relle og faglige rammer i forskellige typer af samarbejdsformer. 

Formålet er, at de opnår et sæt af kompetencer, der kvalificerer 

dem til at være medskabende i forhold til en praksis, der i stadigt 

stigende omfang kalder på, at der samarbejdes på tværs af fag og 

organisatoriske skel med udgangspunkt i borgeren.

De studerende skal således rustes til professionelt at indgå 

i forløb på borgerens præmisser samt i fælles beslutningsta-

gen, ligesom de skal kunne inddrage og understøtte borgere i at 

være medskabere af nye løsninger for samfundet.  Der er derfor 

også brug for nye læringsrum og –former.

Målet er at styrke professionsuddannelsernes kvalitet og rele-

vans ved at øge sammenhængen mellem teori og praksis i til-

rettelæggelsen af disse samt styrke de studerendes tværpro-

fessionelle kompetencer, herunder også deres kompetencer til 

at inddrage borgere, frivillige, private virksomheder og andre ak-

tører i samskabende indsatser.  

EKSEMPEL

Undervisningen fokuserer på de udfordringer, som nyuddan-

nede oplever i praksis, ved at inddrage praksiserfaringer i form 

af cases, analyser af eller eksperimenter med praksis.

EKSEMPEL

Færdighedslaboratorier, teaching lab, 

Metodecenter, studentervæksthuse med flere

Kvalitet og relevans samt øget sammenhæng i professionsuddannelsernes 
teoretiske og praktiske del

INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGER
Parterne vil:

• styrke tværprofessionalitet ved at 

- fremme helhed og sammenhæng i læringsforløb 

- fremme tværprofessionelle studiemoduler og læringsforløb i såvel den teoretiske som praktiske del af professionsuddan- 

   nelserne, herunder understøtte tværprofessionelle praktikforløb med mulighed for borgerinddragelse 

- understøtte, at tværprofessionelle læringsforløb udvikler kompetencer for det tværprofessionelle og -sektorielle samarbejde 

• fremme nye læringsrum og –former ved at 

- understøtte en øget sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del af professionsuddannelserne gennem nye  

   undervisningsmetoder og læringsformer 

- samskabe om at udvikle læringen i praksis 

- understøtte professionskendskab i undervisningen og teorinær praksis på praktikstederne  

- skabe rammer for dialog mellem underviser, vejleder i praksis og studerende med mulighed for refleksion og feedback 

- etablere forskellige former for ’tredje læringsrum’ mellem teori og praktik, herunder udbygge andre forbindelser til  

   professionernes praksis end praktikken

EKSEMPEL

Der etableres læringsforløb, hvor de studerendes professions-

fagligheder bringes i spil på nye måder på tværs af strukturer, 

organisation og faggrupper. 



Livslang læring i professionerne

INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGER
Parterne vil:

• afklare, hvilke kompetencer der er behov for, og hvad der dermed skal læres. Det påvirkes fort-

løbende af den samfundsmæssige udvikling og sker i fælleskab mellem uddannelsesinstitutio-

nen og praksis 

• medvirke til at udvikle et bredt udbud af muligheder for kompetenceudvikling inden for fag-

specifikke og tværprofessionelle kompetencer samt generel faglig opdatering 

• understøtte udvikling af undervisningsformer, der faciliterer udvikling af specifikke faglige 

kvalifikationer i færdighedslaboratorier eller eksperimentarier samt undervisningsformer, der 

bidrager til transfer af viden mellem uddannelsesinstitutionen og praksis 

• understøtte udvikling af fleksible uddannelser 

 - fremme udvikling af IT-understøttet uddannelse, således at større dele af undervisningen  

   kan gennemføres, når det passer den enkelte 

 - fremme udvikling af vilkår og rammer for efter- og videreuddannelsesforløb

EKSEMPEL

Kommuner deltager i et 

tæt samarbejde med VIA 

om nye måder at tilrette-

lægge kompetenceløft for 

medarbejdere inden for 

velfærdsområdet.

EKSEMPEL

Der arbejdes med en høj 

grad af kobling mellem te-

oretiske perspektiver og 

kursistens/den studeren-

des praksis til refleksion 

over praksis.

3: ”Den danske kvalifikationsramme for livslang læring” 
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse-og-undervisning-for-voksne/2010/Kvalifikationsramme

KOMPETENCEUDVIKLING, 
EFTER- OG VIDERE-
UDDANNELSE

UDFORDRINGER OG MÅL

Livslang læring får større og 

større betydning for væk-

sten og velfærden i samfun-

det. Der er brug for, at alle 

uddanner sig gennem hele 

livet, og at man nemt kan 

bygge videre på det, man 

tidligere har lært.3

I dag er livslang læring i højere 

grad end tidligere også en be-

tingelse for, at man som fag-

professionel bevarer ansæt-

telse i specifikke sektorer, og 

for, at arbejdsgivere har med-

arbejdere med de rette kvali-

fikationer.  Viden erhvervet i 

uddannelse vil qua en viden-

produktion i hastig stigning 

hurtigt forældes, og samtidig 

vil kravene til specifikke fær-

digheder og kompetencer ret-

tet mod lige så hastigt foran-

drende opgaver hurtigt ændre 

sig.  Det stiller den professi-

onsuddannede medarbejder 

over for et kontinuerligt krav 

om udvikling og læring. Livs-

lang læring i professionssam-

menhænge kan derfor både 

dreje sig om specifikke krav 

om læring i forhold til afgræn-

sede funktioner i professionen 

og ønsker og krav til at udvikle 

sin akademiske kompetence 

for at kunne forholde sig kri-

tisk og konstruktivt til udfor-

dringer i professionens virk-

somhedsområde.

Målet er at styrke de professi-

onsuddannedes læringskom-

petencer, således at de konti-

nuerligt kan ajourføre sig med 

nødvendig viden, færdigheder 

og kompetencer for at kun-

ne varetage deres aktuelle 

professionelle rolle og opga-

ver i samfundet. Det er derfor 

vigtigt at sikre et kompetent, 

relevant og bredt udbud af 

kompetenceudvikling samt 

efter- og videreuddannelse.

Det er ligeledes vigtigt, at de 

professionsuddannede med-

arbejdere udfordres til at være 

nysgerrige og have lyst til 

vedvarende at udvikle deres 

færdigheder og kompeten-

cer. Samskabelse på tværs af 

fag og sektorer, synergi mel-

lem flere fagprofessionel-

le tilgange samt systematisk 

anvendelse af hverdagens ak-

tiviteter og opgaver til kompe-

tenceudvikling kan øge kvali-

teten af ydet indsats.

Frivillighed og samskabelse 

med borgere i samfundet er 

en vigtig del af løsningen på 

de pædagogiske, administrati-

ve, social- og sundhedsmæs-

sige udfordringer. En sådan 

indsats stiller anderledes krav 

til kvaliteten i det professions-

faglige arbejde og ikke mindst 

til samarbejdet mellem de 

professionsuddannede med-

arbejdere og de frivillige.

Det kontinuerlige behov for 

kompetenceudvikling stiller 

krav til efter- og videreuddan-

nelsesaktiviteter om at udvik-

le kompetenceudviklingsfor-

løb med øget sammenhæng 

mellem teori og praksis og 

udvikle undervisningsformer, 

der faciliterer implemente-

ring af ny viden, færdigheder 

og kompetencer i praksis.



Professionsrettet forskning, udvikling og innovation

EKSEMPEL

Der igangsættes professi-

onsrelevante forsknings-, 

udviklings- og innovati-

onsprojekter, som involve-

rer studerende, undervise-

re, medarbejdere i praksis 

og borgere.

FAKTA BOKS 4

Professionshøjskolerne 

har siden 2013 haft ret og 

pligt til at varetage prak-

sisnære og anvendelses-

orienterede forsknings- 

og udviklingsaktiviteter i 

tæt samspil med eksterne 

samarbejdspartnere. 

INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGER
Parterne vil:

• opbygge fælles videnmiljøer 

• identificere nye forsknings-, udviklings- og innovationsinitiativer med afsæt i velfærdsområ-

dets udfordringer i forhold til borgernes behov for og brug af velfærdsydelser. Med afsæt heri 

beslutter ledere i etablerede og tværgående samarbejdsfora strategiske indsatsområder 

• gennemføre fælles forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter med afsæt i velfærds-

områdernes behov og i samarbejde med andre parter, herunder  forsknings- og  uddannel-

sesinstitutioner 

• arbejde for at implementere forskningsbaseret viden i praksis og i uddannelserne samt nye må-

der at varetage opgaverne på, således at kvaliteten og effektiviteten i professionerne forbedres

UDFORDRINGER OG MÅL
Genstandsområdet for forskning, udvikling og innovation er det virksomhedsområde, som pro-

fessionsuddannelserne uddanner til. De skiftende vilkår og aktuelle udfordringer i professionerne 

nødvendiggør, at der skal forskes, udvikles og implementeres ny, nyttig og nyttiggjort viden, der er 

relevant i både professionsuddannelserne og praksis i et fremadrettet perspektiv. 

Målet er at samskabe ny relevant viden og konkrete løsninger på professionernes udfordringer og 

uddanne dygtige professionelle til at varetage og udvikle den daglige opgaveløsning, hvor deres 

kunnen baserer sig på denne nye viden og de konkrete løsninger.  

Ny relevant viden kan ikke bare antages at blive produceret ét sted og implementeret et andet 

sted. Viden skabes, genskabes og cirkulerer i samspil mellem centrale aktører i professioner, forsk-

ningsmiljøer og uddannelser. Der er særligt behov for forskningsbaseret viden om tværprofessi-

onelt og –sektorielt samarbejde, velfærdsteknologi og dens virkninger, borgeren som aktiv i eget 

forløb og betydningen af nye læringsformer.



Videndeling og innovationsspredning

UDFORDRINGER OG MÅL
Der stilles i stigende grad krav til, at såvel uddannelser som 

praksis skal videnbaseres.

Viden fra forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter 

samt praksis skal i langt højere grad end tidligere integreres, og 

synergi skal opstå ud af det komplekse samspil, der er mellem 

uddannelse, forskning, udvikling, innovation og praksis.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at vi forsker, udvikler og 

skaber innovation. Vi skal blive bedre til også at dele viden på 

tværs af organisatoriske strukturer og sektorer. Videndeling er 

en nødvendig forudsætning for innovations- og videnspredning. 

Det er en del af god fagprofessionalisme at sikre dette.

Det er målet, at de enkelte medarbejdere og organisationer skal 

blive bedre til at lade sig inspirere af erfaringer og viden indhø-

stet af andre. Dermed forlades en kultur, hvor hver medarbejder 

og organisation ”selv opfinder den dybe tallerken”, til fordel for 

en kultur, der værdsætter, at viden deles og omsættes med hen-

blik på at understøtte den bedste praksis nu og i fremtiden, in-

novation og vækst i den midtjyske region.

Sammen skal vi derfor blive bedre til at sprede ny viden og an-

vende viden i nye sammenhænge, omsætte erfaringer og fin-

de nye måder at samarbejde på. Vi vil derfor arbejde på at skabe 

nye metoder til at samskabe og sprede viden og innovation på 

tværs af organisatoriske strukturer og sektorer.

INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGER
Megen viden spredes via de netværksstrukturer og organer, 

som allerede indgår i det eksisterende samarbejde.

  

Parterne vil:

• medvirke til, at den viden, der skal deles og spredes, identi-

ficeres, og at der sikres tilgængelighed og kommunikation 

herom, ligesom også dette fokusområde skal understøttes 

organisatorisk 

• tage initiativ til en række aktiviteter, der yderligere kan styr-

ke videndeling og innovationsspredning, herunder anvende 

digitale medier – sociale medier

FAKTA BOKS 5

”Deltagelse i netværk, der bringer offentlige organisationer 

i kontakt med medarbejdere, ledere, politikere, eksperter el-

ler brugerorganisationer med nogle helt andre ideer og er-

faringer, udgør et vigtigt supplement til fagblade og mas-

semedier, når det gælder om at skaffe sig viden om nye 

innovative løsninger.

Det er dog ikke alle organisationer, som er i stand til at til-

egne sig andre organisationers innovative løsninger. Det 

kræver nemlig, at organisationen er god til at identificere, 

forstå, give mening til og anvende andres innovationer. Det 

kræver også et stærkt og kompetent lederskab; nogle mo-

tiverede, nysgerrige og visionære medarbejdere; samt en 

kultur, som understøtter læring og risikotagning. ”

Af Jacob Torfing, professor, RUC. ”At stjæle er en poli-

tisk-moralsk pligt”. www.denoffentlige.dk/stjaele-er-en-

politisk-moralsk-pligt

http://www.denoffentlige.dk/stjaele-er-en-politisk-moralsk-pligt
http://www.denoffentlige.dk/stjaele-er-en-politisk-moralsk-pligt


Styregruppen for grundlaget for 
samskabelse 

Styregruppens medlemmer er:

 

• En repræsentant for Region Midtjylland

• En repræsentant for kommunerne i den midtjyske region

• En repræsentant for FTF Region Midtjylland

• En repræsentant for VIA Sundhed

• En repræsentant for VIA Pædagogik og Samfund

• En repræsentant for VIA Efter- og Videreuddannelse

Styregruppens repræsentanter har ansvar for at understøtte for-

ankring, synliggørelse og opfølgning på arbejdet med at realisere 

samskabende initiativer, projekter og resultater.

Organisatorisk forankring – hvordan? 

Organisatorisk forankring handler om, at de mange intentioner 

og indsatser, der er beskrevet i grundlaget, kommer til at leve i 

hverdagen.

Der er behov for såvel ledelsesopbakning som et tæt samarbej-

de om uddannelsesopgaven mellem kommuner, region, uddan-

nelsesinstitutionen VIA UC og andre samarbejdspartnere for at 

håndtere de samfundsmæssige udfordringer og nå målene om 

veluddannede medarbejdere. Det kræver både god ledelse og 

veluddannede medarbejdere samt dialog med brugerorganisa-

tioner, private virksomheder, studerende og andre aktører, der 

kan medvirke til at løfte uddannelsesopgaven.

Samarbejdet om de samskabende indsatser initieres i eksiste-

rende fora, såsom:

• Efter- og videreuddannelsesråd

• DASSOS, Den Administrative Styregruppe for Social- og 

Specialundervisningsområdet

• KD-Net – Kommunaldirektørnetværket, herunder den admi-

nistrative styregruppe for uddannelse

• Klinisk Dialogforum

• Praktikfora

• Studieråd

• Strategisk HR-forum , Region Midtjylland

• Sundhedsstyregruppen, det øverste tværsektorielle admini-

strative organ bestående af repræsentanter fra kommuner, 

region og almen praksis

• Uddannelsesudvalgene for de enkelte uddannelser

• VIAs bestyrelse

Grundlaget for samskabelse vil kunne danne afsæt for at indgå 

partnerskabsaftaler og andre aktiviteter, som besluttes og for-

ankres i relevante ledelsesfora.

OPFØLGNING OG OPDATERING AF GRUNDLAGET FOR 
SAMSKABELSE
Grundlaget for samskabelse følges op og opdateres som ud-

gangspunkt af styregruppen hvert år. Det er i den henseende 

smidigt over for samfundsmæssige, politiske og økonomiske 

ændringer samt tilpasning af behov og vilkår. 

I opfølgningen gør styregruppen status på implementering og 

foretager en løbende evaluering af indsatsområderne.

ØKONOMI
Grundlaget for samskabelse medfører ikke yderligere økonomi-

ske eller juridiske forpligtigelser parterne imellem ud over de 

allerede eksisterende. 

FORMIDLING 
Grundlaget for samskabelse er tilgængeligt på parternes 

hjemmesider.

 - www.kd-net.dk

 - www.rm.dk

 - www.via.dk

 - www.ftf.dk/midtjylland 

    og sociale medier

 - Instagram

 - Twitter
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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 



 

 2 

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 
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Referat fra møde i
Dimensioneringsudvalget, KKR Region Midtjylland

Fredag, den 6. november, Kl. 9.00 – 11.00
 Lokale D117

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Deltagere: 
Byrådsmedlem Rune Kristensen, Silkeborg Kommune (formand)
Byrådsmedlem Anna-Lise Vestergaard, Skive Kommune
Byrådsmedlem Helle Plougmann, Norddjurs Kommune (afbud)
Regionsrådsmedlem Birgitte Svenningsen, Region Midtjylland (syg)
Vicekontorchef Marianne Wolf, Koncern HR, Region Midtjylland,
Pia Fabrin, Regional Udvikling Region Midtjylland (afbud)
Konsulent Jonna Holm Pedersen, KKR
Uddannelsesansvarlig Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune (referent)

Dagsorden:

1. Drøftelse af KL s anbefaling for optag af SOSU-hjælper- og SOSU- 
assistent-elever og den foreslåede fordeling: Irene/JHP

I forbindelse med, at der endnu ikke er opnået politisk enighed om en ny 
styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten på social- og 
sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse for 2016, 
anbefaler KL, at KKR og kommunerne planlægger uddannelseskapaciteten ud 
fra en reduktion af antallet af SOSU-hjælperelever på i alt 800 fra 2015 til 2016 
og en stigning på 400 SOSU-assistentelever, heraf knap halvdelen i 
kommunerne.

For KKR Midtjylland betyder det en reduktion på 187 SOSU-hjælperelever og en 
stigning på 51 SOSU-assistentelever i kommunerne.
(se Bilag 1: Anbefaling om uddannelseskapaciteten på SOSU- og PAU-
uddannelsen i 2016 og Bilag 2: Ark til fordelingsnøgler)

Referat: drøftet – se indstilling punkt 4

2. Drøftelse af muligheder for at udvide optaget af assistentuddannelsen 
med 51 elever: Marianne Wolf/Irene

Silkeborg og Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, FOA og Social- og 
Sundhedsskolen i Silkeborg har netop afsluttet et pilotprojekt, som med ny 
strukturering af den somatiske praktik på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen åbner mulighed for at få flere elever igennem 
sygehuspraktikken.
Den somatiske praktik på 16 uger fordeles med 8 uger på sygehus og 8 uger i 
en kommune. Herved kan 2 elever ”deles” om en praktikplads på sygehuset.

Den nuværende uddannelsesordning giver ikke umiddelbart mulighed for denne 
løsning, hvorfor en sådan løsning skal godkendes i hhv. Sundhedsstyrelsen og 
Det Faglige Udvalg PASS.



Modellen omhandler udelukkende den somatiske praktik, som forgår på 
sygehus.  Derudover har eleverne praktik indenfor psykiatri (både på regionale 
og kommunale praktikpladser) og primærkommunal praktik.

Rapport om projektet: http://www.sosusilkeborg.dk/media/1675/nye-
praktikl%C3%B8sninger-for-social-og-sundhedsassistentuddannelsen.pdf 

Referat: Punktet bortfaldt, da Danske Regioner på møde i går har besluttet at 
afvente en central aftale for dimensioneringen på SOSU assistentuddannelsen.

3. Drøftelse af PAU optaget 2016: Irene 

For den pædagogiske assistentuddannelse anbefaler KL, at kommunerne i 
2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal elever 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 
reduceres fremover.
(Bilag 3: Oversigt over dimensionering PAU 2015)

Referat: drøftet – se indstilling punkt 4

4. Drøftelse af indstilling til KKR Midtjylland
 
SOSU dimensioneringsudvalget indstiller, at KKR Midtjylland anbefaler 
kommunerne:

 At følge dimensioneringen 2015 (”den gamle dimensionering”) som måltal 
for optaget SOSU hjælper-elever i 2016

 At følge den ”gamle fordeling” internt mellem kommunerne på optaget af 
SOSU-hjælper elever som måltal for optaget 2016

 At følge dimensioneringen 2015 (”den gamle dimensionering”) som måltal 
for optaget af SOSU assistent elever i 2016  

 At kommunerne for at imødekomme behovet for yderligere optag i 2016 af 
SOSU assistentelever:

o fører en tæt dialog med regionen om mulighederne for at imødekomme
behovet for yderligere optag af SOSU-assistentelever

o er i dialog med hinanden om at fylde uddannelsespladser for SOSU-
assistentelever op ved frafald

 At kommunerne følger optaget til PAU uddannelsen som dimensioneringen i 
2015

SOSU dimensioneringsudvalget begrunder sin indstilling således:

o at optaget til grundforløb 2 (som leder op til hjælperuddannelsen) har 
været lavere end forventet i august 2015, dvs. der er et lavere 
”rekrutteringsgrundlag” til hjælperuddannelsen. Dette skyldes dels de 
nye optagekrav til EUD uddannelserne (min. 2 i både Dansk og 
Matematik) og at eleverne får SU på grundforløbet, hvilket ”frasorterer” 
over 25 årige. 
Så alt i alt bliver der færre SOSU-hjælper elever i 2016.

o at der fra 2017 kommer en tilpasning af SOSU-hjælper og SOSU-assistent 
uddannelsen fra 2017 og man vil afvente denne.

o at man gerne ser en central aftale, som grundlag for dimensioneringen.

http://www.sosusilkeborg.dk/media/1675/nye-praktikl%C3%B8sninger-for-social-og-sundhedsassistentuddannelsen.pdf
http://www.sosusilkeborg.dk/media/1675/nye-praktikl%C3%B8sninger-for-social-og-sundhedsassistentuddannelsen.pdf


5. Dialog med skolerne? Forslag til møde med repræsentanter for Social- 
og sundhedsskolerne i Region Midtjylland.

Referat: det besluttes at invitere repræsentanter fra direktørkredsen på 
regionens SOSU-skoler til dialogmøde med repræsentanter fra 
Dimensioneringsudvalget om dels optaget på SOSU/PAU i 2016 og dels en 
generel drøftelse af muligheder og udfordringer på SOSU/PAU området i 
fremtiden. 
Fra Dimensioneringsudvalget deltager Rune Kristensen og Jonna Holm 
Pedersen. Dato for mødet bliver 17. november 2015.
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Fordeling af SOSU hjælper-  og SOSU assistent- elever mellem kommunerne i Midtjylland 

  

Gammel 
fordeling 
hjælpere

Ny 
fordeling 
hjælpere

2016

(anbefaling)

Forskel 
(Ny - 

gammel)

Gammel 
fordeling 

assistenter

(anbefaling)

Ny 
fordeling 

assistenter

(skal 
godkendes 

af 
regionen)

Forskel 
(Ny - 

gammel)

615 Horsens 110 101 -9 19 25 6
657 Herning 131 113 -18 29 31 2
661 Holstebro 85 76 -9 17 20 3
665 Lemvig 37 34 -3 7 9 2
671 Struer 33 32 -1 6 8 2
706 Syddjurs 56 57 1 12 16 4
707 Norddjurs 58 56 -2 17 18 1
710 Favrskov 49 49 0 7 12 5
727 Odder 24 26 2 6 8 2
730 Randers 130 124 -6 39 40 1
740 Silkeborg 120 110 -10 23 28 5
741 Samsø 1 5 4 1 2 1
746 Skanderborg 68 62 -6 13 16 3
751 Aarhus 495 384 -111 109 105 -4
756 Ikast-Brande 57 52 -5 14 15 1

760
Ringkøbing-
Skjern 70 73 3 13 19 6

766 Hedensted 55 55 0 11 15 4
779 Skive 76 69 -7 15 18 3
791 Viborg 131 120 -11 28 33 5
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NOTAT

Faktaark - Erhvervsuddannelser

1) Faktorer, der påvirker den geografiske placering af 
Erhvervsuddannelser 

Skolernes økonomi

Skolernes økonomi er under pres af det generelle krav om 2% omstillingsbidrag og af 
det store fald på 11% i optaget til dette skoleår, der giver et fald i de taxameterbe-
stemte budgetter.

Jo mere skolernes budget er tilknyttet elevtallet des mere afhænger skolernes 
mulighed for at udbyde og opretholde et undervisningssted elevernes søgning. Da 
almen gymnasiets(stx) budget hidtil har været mindst afhængigt af elevtallet har det 
bidraget til, at der hidtil har været et større udbud af alment gymnasiale uddannelser 
end af erhvervsfaglige uddannelser – såvel erhvervsuddannelser(EUD) som 
gymnasiale (Hhx og Htx) end af de andre gymnasier

Der er netop indgået en ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen 
hvori det indgår, at stx og hhx ligestilles ved at forhøje taxameteret til hhx, og at 
partierne er enige om at sikre et fortsat bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele 
landet. Derfor forhøjes basisgrundtilskuddet for gymnasier, VUC og erhvervsskoler. 

Mere information: 
Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen 

Elevernes søgning

Udover det nye karakterkrav, der indførtes med erhvervsuddannelsesreformen til 
dette skoleår afhænger elevernes søgning af mange forhold, fx deres kendskab til 
uddannelsens indhold og muligheder samt uddannelsens kvalitet/attraktivitet og 
tilgængelighed

Kendskabet til uddannelserne arbejdes der i stor stil med i de enkelte kommuner/ 
UU’er og Vækstforum igangsætter nu også initiativer på dette område.

Kvalitet/attraktivitet har bl.a. at gøre med mulighederne for at få en praktik/lærerplads 
således at uddannelsen kan færdiggøres. En analyse viser, at der er ca 40.000 
godkendte praktikpladsaftaler i Midtjylland. Knap 24.000 af disse er ledige men ca. 
900 unge mangler praktikplads. Det er Erhvervsskolernes ansvar at skaffe 
praktikpladser, og Vækstforum igangsætter nu også initiativer på dette område

Mere information: 
Praktikpladsanalyse, Region Midtjylland, 2015

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Okt/151002-Ny-aftale-om-finansiering-af-erhvervsuddannelsesreformen
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/praktikpladsanalyse-2015/praktikpladsanalyse-2015.pdf
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Kvalitet har også noget at gøre med uddannelsens faglige niveau og elevernes 
oplevede kvalitet i studiemiljøet. Det antages ofte, at de unge helst søger større 
uddannelsessteder/Campus-miljøer. Der findes ikke dokumentation herfor. 
Der findes heller ikke belæg for at antage, at store uddannelsessteder ruster 
eleverne bedre end mindre uddannelsessteder

Mere information om de gymnasiale uddannelsers resultater:
http://www.detgodegymnasium.dk/loefteevne/

En væsentlig forudsætning for de unges søgning er uddannelsens tilgængelighed. 
En analyse i Region Hovedstaden viser, at 20 pct. af de unge har bevidst fravalgt en 
uddannelse på grund af for lang rejsetid.

Kilde: Tal om Uddannelse , 2013 Region Hovedstaden 

2) Erhvervsuddannelsesreformen i hovedtræk

•Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
•Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder 
adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en 
anden ungdomsuddannelse.  
•12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
•Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. 
klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på 
grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. 
•Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre 
ungdomsuddannelsesmiljø.
•Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale 
uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. 
•Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 
klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og 
praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt 
ledelses- og institutionsudvikling.
•45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag
•Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
•Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
•Fokusering af vejledningsindsatsen
•Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)
•Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har 
kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
•Styrkelse af produktionsskolerne
•Styrket uddannelsesgaranti
•Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser
•På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af 
adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser.

Kilde: uvm.dk , februar 2014

http://www.detgodegymnasium.dk/loefteevne/
http://www.talomuddannelse.dk/media/28496/Uddannelsesd%C3%A6kning-hvad-p%C3%A5virker-de-unges-uddannelsesvalg.pdf
http://www.talomuddannelse.dk/media/28496/Uddannelsesd%C3%A6kning-hvad-p%C3%A5virker-de-unges-uddannelsesvalg.pdf
http://www.talomuddannelse.dk/media/28496/Uddannelsesd%C3%A6kning-hvad-p%C3%A5virker-de-unges-uddannelsesvalg.pdf
http://www.talomuddannelse.dk/media/28496/Uddannelsesd%C3%A6kning-hvad-p%C3%A5virker-de-unges-uddannelsesvalg.pdf
http://www.talomuddannelse.dk/media/28496/Uddannelsesd%C3%A6kning-hvad-p%C3%A5virker-de-unges-uddannelsesvalg.pdf
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2014/Feb/140224-Ambitioes-erhversuddannelsesreform-paa-plads
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NOTAT

3) Udbud og tilgængelighed af erhvervsuddannelser i Midtjylland

Antal uddannelsessteder inden for uddannelsesniveauerne fordelt på kommuner i 
Region Midtjylland

Kilde: RM: Uddannelsesredegørelse 2015, s 11 , Der er ikke nedlagt EUDer siden 1/1 2007.

Rejsetid max en time med kollektiv transport

Kilde: RM, Regional Udvikling, november 2015, Flex-transport er ikke med: Flex-turskort

Andre kilder:

http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/ungdomsuddannelse/analyser-pa-uddannelsesomradet/uddannelsesredegorelse-2015/
http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/ungdomsuddannelse/analyser-pa-uddannelsesomradet/uddannelsesredegorelse-2015/
http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/ungdomsuddannelse/analyser-pa-uddannelsesomradet/uddannelsesredegorelse-2015/
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http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/ungdomsuddannelse/analyser-pa-uddannelsesomradet/uddannelsesredegorelse-2015/
http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/ungdomsuddannelse/analyser-pa-uddannelsesomradet/uddannelsesredegorelse-2015/
https://www.midttrafik.dk/media/625428/Flexturkort_10_08_2015.pdf
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Mere kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd, 2015 KL

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner,  2014 Center for Regional- og 
Turismeforskning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt An-ders Hedetoft og 
Irena Stefaniak

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_75243/cf_202/L-s_hele_udspillet.PDF
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1. Formål og baggrund

Denne aftale indeholder mål og aktiviteter for Væksthus Midtjyllands virke i 2016. 

Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere 
og virksomheder med vækstpotentiale i den midtjyske region, i form af vejledning/vækst-
kortlægning, overblik over/henvisning til relevante muligheder for videntilførsel (eks. råd-
givning) samt medfinansiering til vækst (”investering”). 

Dette udfoldes via de tre hoved-væksthusroller:

 Vækstkortlægning/vejledning
 Operatørfunktioner
 Regionalt knudepunkt

Indholdet i de enkelte roller beskrives nærmere i afsnit 3.

KKR Midtjylland – og Vækstforum for Region Midtjylland - har i april 2013 tilsluttet sig 
strategien ”Det midtjyske Vækstunivers (Imidt)1, som fastlægger indhold og rammer i den 
midtjyske erhvervsserviceindsats. Efterfølgende har KL og Erhvervs- og Vækstministeriet i 
2014 udformet strategien ”Væksthusene 2.0”2, der i sin tilgang stort set er identisk med 
”Det midtjyske Vækstunivers”.

1 ”Det midtjyske Vækstunivers”. Strategi 2013 – 14. Marts 2013.
2 Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel. IRIS Group for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2014. 
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Der er således en mængde erfaringer med at arbejde med den aktuelle vækstmodel, både 
på regionalt og nationalt plan. KKR Midtjylland modtager halvårligt status på Væksthus 
Midtjyllands aktiviteter, ligesom der tidligere er udarbejdet en foreløbig opsamling på 
erfaringerne med ”Det midtjyske Vækstunivers”3. 

Denne aftale for 2016 lægger op til at bringe strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers” 
yderligere et skridt videre, således at der vedblivende er optimal overensstemmelse 
mellem virksomhedernes behov, kommunernes erhvervspolitiske prioriteringer samt 
indhold og virkemidler i indsatsen.

2. Aftalekomplekset 

Aftalekomplekset omkring væksthusene består af tre niveauer:

 En flerårlig national rammeaftale og en etårig national aftale mellem Kommunernes 
Landsforening og Erhvervs- og Vækstministeriet

 En regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland
 En lokal aftale mellem den enkelte kommune og Væksthus Midtjylland.

National rammeaftale 2016 -20
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en national rammeaftale for væksthus-
ene for perioden 2016 – 20. Aftalen beskriver bl. a. det strategiske fokus for væksthusene 
samt væksthusenes overordnede opgaver og fælles system- og værktøjsanvendelse.

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i rammeaftalen 2016 – 20 defineret en vision for 
væksthusene i 2020:

Etårig national aftale 2016
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger årligt konkrete mål for bl. a. væksthus-
enes samlede aktivitetsniveau, henvisningsomfang, tilfredshed, vækst i beskæftigelse, 
omsætning og eksport hos vejledte virksomheder samt fordelingen af den økonomiske 

3 Det midtjyske Vækstunivers – status sommer 2014. Behandlet på KKR Midtjyllands møde 12. september 
2014.
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Vision for væksthusene 2020

Væksthusene er det centrale knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem. Det 
er stedet, hvor virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til gratis og uvildig 
vækstkortlægning, viden og vejledning, som bidrager til, at de kan realisere deres 
vækstpotentiale.

Det ses ved, at 75% af vejledte virksomheder:

 vurderer, at sparringen med væksthuset har haft stor betydning for 
virksomhedens udvikling,

 øger beskæftigelsen efter sparring med væksthuset, og
 øger omsætningen efter sparring med væksthuset.



ramme til væksthusenes grundlæggende aktiviteter. Kommunerne kompenseres for deres 
finansiering af væksthusene over bloktilskuddet. I 2016 er den økonomiske basisbevilling 
til væksthusene i alt kr. 102,900 mio., heraf kr. 22,944 mio. til Væksthus Midtjylland. 
Aftalen for 2016 beskriver følgende opgaver for væksthusene:

Regional aftale 2016
KKR Midtjylland fastlægger årligt de regionale supplerende mål og erhvervspolitiske 
perspektiver, som ønskes prioriteret (nærværende aftale). Som nævnt under afsnit 1 har 
KKR Midtjylland (og Vækstforum for Region Midtjylland) besluttet, at strategien ”Det midt-
jyske Vækstunivers” (Imidt) udgør rammerne for den midtjyske erhvervsserviceindsats. 

Lokale aftaler 2016
Den enkelte kommune har mulighed for at indgå en særskilt aftale med Væksthus Midt-
jylland. Denne udmøntes inden for de overordnede rammer af nærværende regionale 
aftale og har til formål at målrette Væksthus Midtjyllands aktiviteter mest muligt ift. den 
enkelte kommunes erhvervspolitiske mål og strategier. De lokale aftalers omfang skal 
være inden for de overordnede aktivitetsmål, som er fastlagt i denne aftales afsnit 6. 

En skabelon for lokale aftaler findes vedlagt denne aftale som bilag.

3. Det midtjyske erhvervsservicesystem

Væksthus Midtjylland er regionalt knudepunkt i det samlede sammenhængende og 
enstrengede erhvervsservicesystem i den midtjyske region, som kan opdeles i følgende:

 Lokal/basal erhvervsservice
 Fokuseret erhvervsservice/-udvikling
 Specialiseret erhvervsservice

Lokal/basal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til råd-
givning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder. Opgaverne i den lokale 
erhvervsservice er indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksæt-
tere og virksomheder, som er i målgruppen for den fokuserede og specialiserede 
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Væksthusenes opgaver 
Væksthusene skal:

1. uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækst-
potentiale og udarbejde en vækstplan samt henvise til private og offentlige tilbud, der 
kan medvirke til at realisere vækstpotentialet,

2. være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor væksthusene 
initierer samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der 
styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne, samt

3. være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx 
projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten eller EU.



erhvervsservice visiteres videre til operatørerne på disse indsatsert. Væksthus Midtjylland 
skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to 
arbejdsdage, med mindre andet aftales. Screeningen af iværksættere og virksomheder 
foregår på baggrund af et fælles screeningsværktøj, aktuelt ”Væksthjulet”. Fra den lokale 
erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problem-
løsere. 

Fokuseret erhvervsservice/-udvikling er fokuserede tiltag (eks. kollektive forløb, kurser, 
målrettede vejledningsforløb) over for selektivt udvalgte sektorer/områder, som spiller en 
særlig rolle for den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng 
med den kommunale erhvervspolitiske strategi. Opgaverne kan varetages af erhvervs-
serviceoperatører, udviklingsmiljøer, selvejende institutioner m. fl. Målgruppen er iværk-
sættere og virksomheder inden for de berørte fokuserede områder. Den fokuserede 
erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problem-
løsere.

Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland og består af en række 
specialiserede tilbud/ydelser. Målgruppen er iværksættere og virksomheder med vækst-
potentiale.

Væksthus Midtjyllands opgave kan inddeles i tre dele/roller:

 Vækstkortlægning
 Operatørfunktioner
 Regionalt knudepunkt

Vækstkortlægning er specialiseret vejledning af vækstorienterede iværksættere og virk-
somheder. Vækstkortlægningen sker med udgangspunkt i et fælles værktøj, aktuelt 
”Væksthjulet”. Fra den specialiserede erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og 
virksomheder til relevante specialiserede videnleverandører (eks. rådgivere). Bl. a. Råd-
giverbørsen (www.raadgiverboersen.dk) anvendes i den sammenhæng.

Operatørrollen består af gennemførelse af regionale, nationale og internationale indsatser-
/programmer/projekter. Aktiviteterne udbydes af Vækstforum for Region Midtjylland, 
ministerier/styrelser, EU mv. Væksthus Midtjylland har en forpligtelse til kontinuerligt at 
afsøge og aktivere operatørfunktioner af relevans for målgruppen og sikre udmøntning af 
disse i hele region Midtjylland. 

Regionalt knudepunkt indebærer, at Væksthus Midtjylland vedblivende vedligeholder og 
udbygger paletten af tilbud, som har relevans for målgruppen, ikke blot på regionalt plan 
men også gerne i en national og international sammenhæng. Konkret har Væksthus 
Midtjylland gennem de senere år opbygget to ”platforme” for hhv. internationalisering og 
kapitalrejsning/vækstfinansiering med fast fysisk repræsentation af en række aktører, som 
ikke er hjemhørende i region Midtjylland. Disse platforme skal fortsættes, ligesom det 
løbende skal overvejes, hvorledes de kan udbygges, herunder også inden for andre 
relevante områder. 
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http://www.raadgiverboersen.dk/


Derudover er der siden 2008 udviklet en platform for kompetenceudvikling af konsulenter 
og rådgivere på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesystemerne.
Platformen betegnes Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) og har til formål at 
etablere en fælles referenceramme for midtjyske aktører på tværs af de tre systemer. 
Gennem en vifte af aktiviteter sikrer MEA, at virksomhederne mødes af professionelle 
aktører i et enstrenget og sammenhængende system. 

I regi af MEA afholdes følgende kompetenceudviklingsaktiviteter:

- Basismoduler - grundforløb med obligatoriske tilbud til alle medarbejdere
- Vækstmoduler - specialistforløb med obligatoriske tilbud der opkvalificerer 

konsulenterne i at kunne vejlede i A, B og C-vækstpotentialeniveauer (der udstedes 
bevis/diplom for deltagelsen i forløb på A, B og C niveau)

- Udviklingsmoduler med kompetenceudviklingstilbud inden for udvalgte emner
- Det årlige Erhvervsudviklingsdøgn – et tilbud til hele MEAs målgruppe med formidling 

af centrale aktuelle trends af interesse for de tre systemer.

Årligt har MEA mere end 500 deltagere til de forskellige aktiviteter.

4. Fælles værktøjer og virkemidler

Væksthus Midtjylland stiller en række værktøjer og virkemidler til rådighed for det samlede 
erhvervsservicesystem.

Fælles CRM-system
Alle vejledninger i den samlede erhvervsserviceindsats registreres i det fælles CRM-
system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, 
telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som 
parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder 
registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og 
uddannelse samt vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som parterne har 
aftalt.

Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland 
kontakt med en iværksætter/virksomheden uden forudgående kontakt med den lokale 
erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det 
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International platform

Central Denmark EU Office
EksportKreditFonden (EKF)
Eksportrådet/Udenrigsministeriet
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Nopef/Nefco
Region Midtjylland

Kapitalplatform

Accelerace
CONNECT Denmark
Det midtjyske business angels sekretariat 
(Vestor)
Den midtjyske Iværksætterfond
Regional / national projektledelse ift. 
kapitalcoaches
Vækstfonden



fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale 
erhvervsservice vil automatisk modtage advis. 

Ift. det fælles CRM-system gælder det, at alle parter, herunder parternes ansatte og 
eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og 
fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos 
involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som 
følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt 
tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med 
eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejds-
aftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en 
fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter/virksomheds-
oplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale.

Kompetenceudvikling
For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejled-
ning er det en forpligtelse for alle operatørenheder i det samlede erhvervsservicesystem i 
den midtjyske region at deltage med repræsentanter i aftalte fælles kompetenceudvik-
lingsaktiviteter i regi af Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA). Desuden deltager 
aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. MEAs 
erhvervsserviceuddannelse (basis/grund- og vækstmoduler), det årlige erhvervs-
udviklingsdøgn samt gensidige informationsudvekslingsmøder (eks. Imidtdage og dialog-
møder på ledelsesniveau for erhvervsserviceaktørerne) De overordnede linjer for den 
fælles kompetenceudvikling fastlægges i MEAs akademiråd, som består af repræsen-ant-
er for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland samt øvrige 
aktører (bl.a. innovationsmiljøer, forsker-/udviklingsparker m. fl.). Væksthus Midtjylland 
stiller medarbejderressourcer til rådighed for sekretariatet for MEA.

Markedsføring
Væksthus Midtjylland skal som led i varetagelsen af operatørfunktioner og knudepunkts-
rollen arbejde for at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i Imidt. Endvidere 
er kommunerne i region Midtjylland enige om, at operatørerne på den lokale og fokusere-
de erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale 
markedsføring og udbredelse af tilbuddene under Imidt.

Væksthus Midtjylland skal holde operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervs-
service ajour ift. implementeringen af den regionale indsats. De overordnede rammer for 
markedsføringen aftales i en fælles markedsføringsgruppe, som består af repræsentanter 
for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland og Væksthus 
Midtjylland.

Evaluering/effektmåling
Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at 
have den fornødne dokumentation for, i hvilket omfang aktiviteterne har en effekt ift. mål-
gruppens økonomiske præstationer. 
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Væksthus Midtjylland skal tilbyde interesserede kommuner en profilanalyse, som afdæk-
ker og formidler centrale data om vejledte i den lokale erhvervsservice (eks. antal ansatte, 
omsætning, eksport mv.) samt sikre, at deltagere i den specialiserede erhvervsservice-
indsats evalueres og effektmåles. Evalueringen af den programbaserede indsats koordi-
neres i en styregruppe, hvor bl. a. kommunerne er repræsenteret.

Honorering af lokale erhvervsserviceoperatører
Den lokale erhvervsservice kan inden for denne aftale honoreres af Væksthus Midtjylland 
for4:

1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den 
specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Væksthjulet”, som parterne 
er enige om. Honoraret er op til kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialise-
rede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats).

2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 
500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats).

3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner-
/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Vækst-
hjulet”. Honoraret er op kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialiserede 
erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats).

Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og –gennemførelse efter særskilt aftale 
om honorering.

5. Regionale strategiske fokuspunkter 2016

Som indikeret under punkt 1 vil indsatsen i 2016 have særlig fokus på bringe strategien/-
vækstmodellen i ”Det midtjyske Vækstunivers” et skridt videre med det formål at sikre, at 
der vedblivende er overensstemmelse mellem mål og virkemidler.

4 Inden for rammerne af de muligheder, som Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner giver.
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Den midtjyske vækstmodel (Imidt) kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper 
udgør fundamentet, og væksten bæres af fire søjler: Vækstpotentialeniveauer, vækst-
værktøjer, vejledning og medfinansiering.

8

Den midtjyske vækstmodel (Imidt)

Styrende principper er det værdigrundlag/sæt af pejlemærker, som strukturerer 
erhvervsserviceindsatsen. De styrende principper er: 1) Målet med indsatsen er 
vækst og skalérbarhed, 2) Der skal være et vækstpartnerskab med virksomheden, 
3) Indsatsen skal være strategisk og sammenhængende, 4) Indsatsen er en inves-
tering i virksomhedens vækst og 5) Virksomhedens vækstambition/-potentiale skal 
trænes – hele livet.

Vækstværktøjer er erhvervsservicesystemets adgang til fælles værktøjer og 
systemer, som vedblivende skal sikre, at iværksættere og virksomheder får en 
kvalificeret og ikke mindst sammenhængende service. Eksempler på vækst-
værktøjer er camps, Væksthjulet og CRM-systemet.

Vækstpotentiale er et udtryk for virksomhedens evne og vilje til at skabe nye 
arbejdspladser og forøgelse af omsætning og eksport. Aktuelt anvendes en enkelt 
terminologi med tre vækstpotentialeniveauer (A, B og C) ud fra følgende vækst-
kriterier: 1) Vækstambitionen, 2) Skalérbarhed, 3) Organisatorisk kapacitet, 4) 
Markedspotentiale/strategi for internationalisering, 5) Strategi/mulighed for finan-
siering af vækst, 6) Anvendelse af/perspektiver ift. ny teknologi og 7) Potentiale 
som rollemodel.

Vejledning har fokus på udvikling og professionalisering af grundydelsen i den 
offentlige erhvervsservice. Eksempler på centrale virkemidler er kompetenceudvik-
ling i erhvervsservicesystemet samt anvendelsen af Key Account Manager-
funktioner.

Medfinansiering er muligheden for økonomiske midler fra regionale programmer til 
videntilførsel ifm. realisering af vækstpotentiale.



Med henblik på at kunne afklare, om strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers” bør 
opdateres/justeres, gennemføres i 2016 en proces, hvor der for hvert af elementerne i 
vækstmodellen gøres status og afdækkes, hvorvidt der skal ske ændringer ift. sigte og 
virkemidler. Et eksempel på en mulig proces fremgår af bilag til denne aftale.

Processen tager udgangspunkt i tilgængelige analyser/evalueringer, hvoraf bl. a. kan 
nævnes:

 Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland. Analyse af 
virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervs-
fremmeordninger i Region Midtjylland 2007 – 2013. Region Midtjylland 2015.

 Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. 
IRIS Group for KL 2015.

 Det midtjyske vækstlag – profilanalyse af midtjyske vækstvirksomheder og 
deres udbytte af erhvervsfremme. IRIS Group for Region Midtjylland 2015.

 Profilanalyse 2015. Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede 
erhvervsvejledning i Region Midtjylland 2014. IRIS Group 2015.

Endvidere fremgår det af den nationale rammeaftale 2016 – 20, at væksthusene skal 
evalueres i 2016, ligesom det er nævnt i regeringsgrundlaget5, at der skal gennemføres et 
eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen.

5 Sammen for fremtiden. Regeringsgrundlag. Regeringen juni 2015. 
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6. Aktiviteter

Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Midtjyllands aktivitet i 20166:
Nationale mål Suppl. midtjyske mål

Overordnet mål: 
Samfundsmæssigt 
afkast

 Væksthusene skal skabe en 
samfundsmæssig værditil-
vækst, der er tre gange større 
end den offentlige investering

 Proces ift. afklaring af 
behovet for evt. 
justeringer i strategi-
en ”Det midtjyske 
Vækstunivers” (k)

Aktivitetsmål  Vækstkortlægning for min. 448 
virksomheder plus 448 øvrige 
kontakter (v)

 Henvisning af min. 80% af de 
virksomheder, som har fået en 
vækstkortlægning og vækst-
plan i 2016 til privat rådgivning 
(min. 70%) eller offentlige 
tilbud (v)

 Vækstkortlægning for 
min. 1.200 virksom-
heder (incl. nationale 
mål) (v)

 Opsøgende indsats 
sker primært inden 
for de fokuserede 
indsatsområder i den 
regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (k)

 Udvikling og imple-
mentering af kompe-
tenceudviklings- 
tilbud i regi af MEA 
efter beslutning i 
akademirådet (k)

 I regi af MEA tilbydes 
min. 15 moduler, 2 
studieture samt 
Erhvervsudviklings-
døgnet (k)

 Min. 600 deltagere i 
MEA’s aktiviteter (k)

 Min. 600 individuelle 
vækstforløb med 
medfinansiering fra 
regionale program-
mer til tilførsel af 
viden ifm. vækst-
forløb (o)

6 Det er så vidt muligt efter hvert mål angivet, om målet vedrører vækstkortlægning (v), operatørfunktionen 
(o) eller knudepunktsrollen (k).
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Kvalitetsmål  Min. 70% af virksomhederne, 
som har modtaget en vækst-
kortlægning og vækstplan i 
2016, giver udtryk for, at spar-
ring med væksthuset har på-
virket virksomhedens udvikling 
i middel eller høj grad (v)

 Net Promotor Score på min. 
60 ift. virksomheder som har 
en vækstkortlægning og 
vækstplan i 2016, og der vil 
anbefale væksthuset til andre 
(v)

 Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget medfinan-
siering fra regionale 
programmer til 
tilførsel af viden ifm. 
vækstforløb er 
tilfredse eller meget 
tilfredse (o)

Effektmål  Virksomheder, der har fået en 
vækstkortlægning og 
vækstplan i 2014:

           øger beskæftigelsen min. 10  
           procentpoint 

øger omsætningen min. 15 
procentpoint 
øger eksporten min. 10 
procentpoint

- mere end sammenlignelige 
virksomheder over en toårig periode 
fra 2014 – 16 (v)

 Andelen af væksthuskunder, 
som er løftet til vækstlaget, er 
vokset til 15%.

Virksomheder, der har mod-
taget medfinansiering fra 
regionale programmer til 
tilførsel af viden ifm. vækst-
forløb:

 øger værditilvæksten 
min. 10 procentpoint

- mere end øvrige virksom-
heder i regionen7 (o).

7. Opfølgning

Der foretages opfølgning på målene i løbet af 1. kvartal 2017.

7 Målet opgøres efter særskilte retningslinjer ifm. evaluering/effektmåling af de regionale programmer og 
opgøres ikke årligt.
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8. Økonomi

Væksthus Midtjylland modtager kr. 22.944.000 for indsatsen inden for rammerne af nær-
værende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

Kommune Kr.
Favrskov Kommune                                804.000
Hedensted Kommune                                804.000
Herning Kommune                             1.560.000
Holstebro Kommune                             1.020.000
Horsens Kommune                             1.596.000
Ikast-Brande Kommune                                732.000
Lemvig Kommune                                384.000
Norddjurs Kommune                                708.000
Odder Kommune                                372.000
Randers Kommune                             1.788.000
Ringkøbing-Skjern Kommune                             1.044.000
Samsø Kommune                                  60.000
Silkeborg Kommune                             1.572.000
Skanderborg Kommune                                984.000
Skive Kommune                                864.000
Struer Kommune                                396.000
Syddjurs Kommune                                732.000
Viborg Kommune                             1.704.000
Aarhus Kommune                             5.820.000

I alt 22.944.000

Fakturering sker januar 2016 og forfalder til betaling pr. 31. januar 2016.

9. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. januar 2016. 

For KKR Midtjylland For Væksthus Midtjylland
den      /    2015 den      /       2015

                  Jan Petersen                 Søren Olesen
      Formand for KKR Midtjylland Formand for Væksthus Midtjylland
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Bilag

Mulig proces ift. evt. justering/opdatering af strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers”:

Indhold Deltagere
Styrende 
principper

Temadrøftelse med afsæt i 
erfaringsopsamling samt 
relevante analyser/-
evalueringer

KKR Midtjylland + 
Vækstforum for Region 
Midtjylland

Vækstværktøjer 2 – 3 workshops med 
status samt drøftelse af evt. 
behov for justering

Lokal og specialiseret 
erhvervsservice, 
kommuner, Region 
Midtjylland og 
erhvervsorganisationer

Vækstpotentiale Drøftelse af erfaringer med 
anvendelsen af vækst-
kriterier og afklaring af evt. 
behov for justering/nye 
vækstkriterier

Kommuner, Region 
Midtjylland og erhvervs-
organisationer

Vejledning 2 – 3 workshops med afsæt 
i evaluering af den hidtidige 
erhvervsserviceuddannelse 
samt drøftelse af fremtidige 
kompetencekrav

Akademirådet for MEA

Medfinansiering Temadrøftelse med afsæt i 
status over erfaringer og 
resultater med hidtidig 
praksis

Vækstforum for Region 
Midtjylland
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3.6 Resultataftale 2016 med Væksthus Midtjylland



Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2016

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE
OM

ERHVERVSSERVICE

MELLEM 

XX KOMMUNE,
OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016

Indholdsfortegnelse:

1. Formål
2. Erhvervspolitiske mål og prioriteringer
3. Indhold
4. Opfølgning
5. Ikrafttræden

1. Formål

Denne aftale er et bilag til aftalen af XX. november 2015 mellem KKR Midtjylland og 
Væksthus Midtjylland vedr. erhvervsserviceaktiviteter i 2016.

Formålet med nærværende lokale aftale er at give mulighed for yderligere målretning af 
Væksthus Midtjylland ydelser og tilbud i XX Kommune ift. realisering af lokale erhvervs-
politiske mål og prioriteringer. 

Yderligere parter kan indgå i aftalen efter lokal prioritering.

2.Erhvervspolitiske mål og prioriteringer

XX Kommune har særlig fokus på (lokale mål, prioriterede sektorer/indsatser mv.)

3.Indhold

Væksthus Midtjylland har iht. strategien bag Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) to 
hovedtilbud:

 Gratis vækstkortlægning
 Medfinansiering af videntilførsel til vækstformål1

Følgende er særskilt aftalt som aktivitetsmål for xx Kommune i 2016:

1Under forudsætning af de fornødne operatørfunktioner (regionale programmer).
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Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2016

Aktivitet Mål for antal iværksæt.
(før start – indtil tre år)

Mål for antal
(virksomheder)

Vejledning:
Vejledte iværksættere 
Vejledte virksomheder 
Vejledte i alt:

Medfinansiering til vækst:
(Regionale programmer)
Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på A-vækstpotentialeniveau
Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på B-vækstpotentialeniveau
Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på C-niveau
Regionale program. i alt: 

Øvrige/fokuserede 
erhvervsservicetiltag:

Fokuserede 
erhvervsservicetiltag i alt:

3.Opfølgning

Det er aftalt, at der følges op (kvartalsvis, halvårligt).

2



Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2016

4. Ikrafttræden

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2016. 

For XX Kommune
den     /     2015

For Væksthus Midtjylland
den     /       2015 
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INCUBA Science Park 

Åbogade 15 

8200   Århus N 

 

Innovatorium 

Birk Centerpark 40 

7400  Herning 

 

  

 

 
 

 
             Resultatkontrakt 2014 mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland. 

 

 Nationale mål Suppl. 

midtjyske mål 

(regionale mål) 

Status pr. 31. dec. 2014 

   

     Nationale mål:       Regionale mål: 

Aktivitetsmål  Udarbejdelse og imple-
mentering af strategi for 
Væksthusene 2.0 

 Vækstkortlægning for min. 
449 virksomheder plus 
449 øvrige kontakter.  

 Henvisning af min. 80% af 
de virksomheder, som har 
fået en vækstkortlægning 
og vækstplan til privat 
rådgivning (min. 70%) 
eller offentlige tilbud 

 Implementering af 
strategien for Det 
midtjyske Vækst-
univers 

 Vækstkortlægning for 
min. 1.000 virksom-
heder (incl. nationale 
mål) 

 Opsøgende indsats 
sker primært inden for 
de fokuserede indsats-
områder i den 
regionale erhvervs-
udviklingsstrategi 

 Udvikling og imple-
mentering af kompe-
tenceudviklingstilbud i 
regi af MEA efter 
beslutning i akademi-
rådet 

 Min. 600 individuelle 
vækstforløb med med-
finansiering til tilførsel 
af viden ifm. vækst-
forløb 

 Væksthusene 2.0 
er under 
implementering 

 Vækstkortlæg-
ning er foretaget 
for 497 virksom-
heder (meldt til 
brugerevalue-
ring) 

 90% af vejledte 
iværk. /virk, som 
er meldt til 
brugerevalue-
ring, er henvist til 
rådgivning. Heraf 
er 86% henvist til 
private rådgivere 

 Det midtjyske 
Vækstunivers 
er under im-
plementering 

 Der er fore-   
taget vækst-
kortlægning for 
1.233 virksom-
heder i alt (incl. 
nationalt mål) 

 De fokuserede 
indsatsområd-
er i den regio-
nale erhvervs-
udviklings-
strategi indgår i 
den opsøgende 
indsats 

 Nye tilbud er 
udviklet og 
under imple-
mentering i regi 
af MEA 

 512 individuel-
le vækstforløb 
med medfinan-
siering fra 
regionale pro-
grammer er i 
gangsat 
 

 
 

23. marts 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2/3  

Kvalitetsmål 

 

 Min. 80% af virksomhed-
erne, som har modtaget 
en vækstkortlægning og 
vækstplan i 2014, er 
tilfredse eller meget 
tilfredse med vækst-
konsulentens kompeten-
cer 

 Min. 70% af virksomhed-
erne, som har modtaget 
en vækstkortlægning og 
vækstplan i 2014, til-
kendegiver, at sparringen 
med væksthuset har på-
virket virksomhedens 
udvikling i middel eller høj 
grad 

 Net Promotor Score på 
min. 60 ift. virksomheder 
som har en vækstkortlæg-
ning og vækstplan i 2014, 
og der vil anbefale vækst-
huset til andre 

 

 Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget medfinan-
siering til tilførsel af 
viden fim. vækstforløb 
er tilfredse eller meget 
tilfredse 

 

 

 98% af virksom-
hederne, som har 
modtaget en 
vækstkortlæging 
og vækstplan, er 
tilfredse eller 
meget tilfredse 
med vækst-
konsulentens 
kompetencer  

 89% af virksom-
hederne, som har 
modtaget en 
vækstkortlæg-
ning og en 
vækstplan, til-
kendegiver, at 
sparringen har 
påvirket virk-
somhedens ud-
vikling i middel 
eller høj grad 

 Net Promotor 
Score på 73,9 ift. 
virksomheder, 
som har en 
vækstkortlæg-
ning og en 
vækstplan, og 
der vil anbefale 
væksthuset til 
andre 

 
 Tilfredshed ift. 

modtagere af 
medfinansie-
ring fra regio-
nale program-
mer er ikke 
opgjort aktuelt 

Effektmål  Virksomheder, der 
har fået en vækstkort-
lægning og vækst-
plan i 2012 og 2013: 

 
øger beskæftigelsen 
min. 10 procentpoint  
øger omsætningen 
min. 15 procentpoint  
øger eksporten min. 
10 procentpoint 
 

- mere end sammenlignelige 
virksomheder fra 2013 – 14 og 
fastholder denne vækst i en 
toårig periode fra 2012 – 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Virksomheder, der har 
modtaget medfinan-
siering til tilførsel af 
viden ifm. vækstforløb: 

 
       øger værditilvæksten  
       min. 10 procentpoint 
 
- mere end øvrige virksom-
heder i regionen 

 Vejledte virksom-
heder har: 
 
øget beskæftig-
elsen med 7,1% 
på 1-årig sigt og 
14,4% på 2-årig 
sigt 
 
øget omsæt-
ningen med 
11,3% på 1-årig 
sigt og 10,5% på 
2-årig sigt 
 
øget eksporten 
med 11,0% på 1-
årig sigt og 
12,9% på 2-årig 
sigt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Effektmål er 
ikke opgjort 
aktuelt 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3/3  
Andelen af virksomheder, som 
har fået en vækstkortlægning 
og vækstplan i 2014, og som 
er løftet fra vækstlaget, er øget 
fra 6% til 10% 

 
-mere end sammen-
lignelige virksomhed-
er (kontrolgrupper)1 
 
15,5% af regionens 
vækstlag er kunder i 
væksthuset 

 
 
 
 

                                                        
1 De nævnte tal er vækst ift. kontrolgrupper. Erhvervsstyrelsens opgørelse for vækst i vejledte 
hos Væksthus Midtjylland er i absolutte tal: 

 Vækst i beskæftigelsen: 8,1% (300 jobs) på 1-årig sigt og 16,2% (799 jobs) på 2-årig 
sigt 

 Vækst i omsætningen: 15,7% (kr. 1,06 mia.) på 1-årig sigt og 14,9% (kr. 1,3 mia.) på 2-
årig sigt 

 Vækst i eksporten: 11% (kr. 390,1 mio.) på 1-årig sigt og 20,5% (kr. 430,7 mio.) på 2-
årig sigt 
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Fakta om 

Væksthusstatikken 
 

 

 

 

 
Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus 
på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 
2015. Når året er omme, holdes Vækst-
husenes resultater i 2015 op imod målene i 
den nationale aftale mellem KL og 
Erhvervsstyrelsen.  
 
Væksthusstatistikken følger dernæst 
årgange af Væksthuskunder (VH-kunder) 
over tid og sammenholder udviklingen med 
kontrolgrupper af lignende virksomheder. 
 
Endelig indeholder Væksthusstatistikken 
beskrivende statistik både for Væksthusenes 
kunder og for de virksomheder, der har 
benyttet den lokale erhvervsservice. 
 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål 
pr. 30.6. 2015, fx antal kunder, henvisninger, 

kundetilfredshed.                             Side 2 
 

Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, 
omsætning og salg til udlandet i 
virksomheder, der var kunde i et Væksthus i 

2008-2013-årgange.                          Side 7 
 

Afsnit 3: Beskrivende statistik for 
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2. kvartal 2015 
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1. Status på udvalgte resultatmål mv. for 2015 
 

 

Tabel 1.1 Antallet af Vækstkortlægninger inkl. vækstplan 1.1.-30.6. 2015   

Væksthus 1. kvartal 2. kvartal I alt Mål for 2015 
Målopfyldelse  
1. halvår 2015, 

pct.   

Hovedstadsregionen 64 204 268 624 42,9 

Midtjylland 141 128 269 448 60,0 

Nordjylland 14 75 89 203 43,8 

Sjælland 45 55 100 294 34,0 

Syddanmark 125 98 223 432 51,6 

I alt 389 560 949 2000 47,5 

Kilde: CRM-systemet 

 

 

 

Tabel 1.2 Væksthuskunder henvist til anden rådgivning, 1.-2. kvartal 2015  
 

Væksthus 

1. kvartal 2. kvartal  
Henvist i alt 

Pct. 
 

Henvist 
Ikke 

henvist 
 

Henvist 
Ikke 

henvist 

Hovedstadsregionen 50 14 143 61 72,0 
Midtjylland 126 15 102 26 84,8 
Nordjylland 14 - 67 8 91,0 
Sjælland 37 8 40 15 77,0 
Syddanmark 119 6 86 12 91,9 

Alle Væksthuse 346 43 438 122 82,6 

Mål Væksthusene henviser mindst 80 pct. af kunderne til relevante rådgivere og offentlige tilbud. 

Kilde: CRM-systemet 
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Tabel 1.3 Heraf vækstkortlægninger fordelt på henvisningstype, 1. - 2. kvartal 2015, første henvisning  

 

 Privat Privat Offentlig Udenlandsk Offentlig 

Hnv. i alt 

Væksthus 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 

Hovedstadsreg. 145 75,1 12 6,2 7 3,6 29 15,0 193 

Midtjylland 198 86,8 15 6,6 5 2,2 10 4,4 228 

Nordjylland 64 79,0 8 10,0 1 1,2 8 10,0 81 

Sjælland 56 72,7 12 15,6 3 4,0 6 8,0 77 

Syddanmark 172 83,9 19 9,3 4 2,0 10 4,9 205 

Alle Væksthuse 635 81,0 66 8,4 20 2,6 63 8,0 784 

  Mål  Mindst 70 pct. af henvisningerne skal være til private rådgivere 

Anm: Opgørelsen viser én henvisning pr. Væksthuskunde. Private henvisninger prioriteres højest. 

Kilde: CRM-systemet 

 
 

 

Tabel 1.4 Vækstkortlægninger fordelt på henvisningstype, 1. - 2. kvartal 2015, flere henvisninger   

 

 Privat Privat Offentlig Udenlandsk Offentlig  

Henvis-

ninger i alt Væksthus 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 
Antal 

Andel 

(pct.) 

Hovedstadsreg. 193 68,9 27 9,6 8 2,9 52 18,6 280 
Midtjylland 324 84,1 21 5,5 10 2,6 27 7,1 382 
Nordjylland 71 74,0 11 11,5 1 1,0 13 13,5 96 
Sjælland 70 72,2 15 15,5 3 3,1 9 9,3 97 
Syddanmark 346 74,2 70 15,0 18 3,9 32 6,9 466 

Alle Væksthuse 1.004 76,0 144 10,9 40 3,0 133 10,1 1.321 

Anm: Opgørelsen viser flere henvisning er pr. Væksthuskunde. 

Kilde: CRM-systemet 
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Tabel 1.5 Gennemsnitlige antal henvisninger pr. Væksthuskunde,  
1.-2. kvartal 2015 
 

Væksthus 
Henviste 

VH-kunder 
Samlede antal 
henvisninger 

Gns. henvisning 

Hovedstadsreg. 193 280 1,5 
Midtjylland 228 382 1,7 
Nordjylland 81 96 1,2 
Sjælland 77 97 1,3 
Syddanmark 205 466 2,3 

Alle Væksthuse 784 1.321 1,7 

Anm. Flere væksthuskunder er henvist til mere end én rådgiver.  

Kilde CRM-systemet 
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Tabel 1.6 

  

Net Promotor Score*: VH-kundernes villighed til at anbefale  

1) Væksthuset 

2) Den rådgivning, der er henvist til  

Væksthus 
1) NPS: Væksthus   

 
2) NPS: Rådgiver 

 Score 

Antal 
respon-
denter 

Andel af kunder, 
der benytter 

henvisningen, % Score 

Hovedstadsregionen 68,2 88 
  

29,5 42,3 
Midtjylland 80,8 146 61,0 61,8 
Nordjylland 69,4 36 52,8 84,2 
Sjælland 75,0 52 50,0 65,4 
Syddanmark 75,7 103 26,2 51,9 

Alle Væksthuse 78,3 425 44,0 60,4 

*.NPS: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset/den rådgiver, Væksthuset har henvist til, til andre virksomhedsejere 
og personer i dit netværk?” . besvares iht. en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ”usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. Andelen af 
ambassadører (med scorer fra 9-10) fratrækkes andelen af detractors (der scorer fra  0-6), hvorved  Net Promotor Score 
fremkommer. 

Det skal bemærkes, at brugerevalueringen udsendes efter endt vejledning i Væksthuset og dermed før virksomheden eventuelt har 
haft udbytte af den rådgivning, der er henvist til. 

Kilde: www.brugerevaluering.dk    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brugerevaluering.dk/
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Tabel 1.7 Udbytte af sparring med Væksthuse, i procent  

 

Væksthus Høj Middel Ingen 

 

Svarprocent 

Hovedstadsregionen 51 40 9 57 

Midtjylland 53 42 5 55 

Nordjylland 59 35 6 43 

Sjælland 62 28 10 55 

Syddanmark 63 29 8 48 

Alle Væksthuse 57 36 7 42 

 

 

Tabel 1.7. – uddybning, alle Væksthuse 

Forløbet har bidraget til: 

  

I høj grad I nogen grad i lav grad slet ikke 

Ved ikke/ikke 

relevant 

.. afdækning af ikke-erkendte udfordringer, muligheder 
eller behov i virksomheden 
 

32,2 50,5 10,3 1,4 5,6 

.. at styrke og forbedre virksomhedens overordnede 
strategi 

33,6 44,6 8,9 3,3 9,6 

.. at øge virksomhedens langsigtede vækstambitioner 33,9 45,6 7,7 2,8 10,0 

.. at styrke virksomhedens forretningskoncept  29,4 42,1 13,1 4,9 10,5 

.. at styrke virksomhedens kunderelationer, salg og/eller 
marketing 

22,9 38,1 18,5 3,5 17,1 

.. at professionalisere virksomhedens organisation  23,6 30,4 16,4 6,8 22,9 

.. at styrke virksomhedens drift  15,9 35,5 18,0 9,1 21,5 

Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem      
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2. Effektmåling  
 

 
I effektmålingen indgår virksomheder, som har gennemgået en vækstkortlægning og har fået udarbejdet en vækstplan i et Væksthus. 
Det kræves derudover, at virksomheden,  
 
o er i drift ved måleperiodens start og overlevende i hele måleperioden 
o genfindes i både Danmarks Statistiks registre, eIndkomst og Moms-statistikken 
o har en omsætning svarende til ½ årsværk (branchefastsat) i hele måleperioden 
o har mindre end 250 ansatte 
o ikke er et holdingselskab 
o er hjemmehørende der, hvor den bliver vejledt 
o for eksporttabellerne kræves eksport ved enten start eller ved udgangen af måleperioden. 
 
Stratificerede kontrolgrupper   
Der udtrækkes 5 regionale og 1 landsdækkende kontrolgruppe, der tager højde for virksomhedernes branche og størrelse (antal 
ansatte).  
 
Målet er at finde virksomheder, der ligner Væksthuskunderne mest muligt på faktorer, der har betydning for, hvordan de præsterer 
mht. beskæftigelse, omsætning og eksport.  
 
Kontrolgruppen er udtrukket og vægtet således, at den procentvise fordeling på fx branche og størrelse i de to grupper af 
virksomheder i udgangspunktet er den samme i den pågældende region. Er der eksempelvis ikke Væksthuskunder i en bestemt strata, 
udgår samtlige virksomheder fra samme strata i kontrolgruppen. Er en vejledt virksomhed omvendt så specielt, at der ikke findes et 
match i kontrolgruppen, vil den få vægten 0 og udgå af målingen. 
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Afsnit 2.1. Beskæftigelse 
 

Tabel 2.1. Brutto-udvikling i beskæftigelsen i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 (antal årsværk) 

Årgang 

(antal 

overlevende 

virksom-

heder) 

2008 

(852) 

2009 

(1.077) 

2010 

(1.376) 

2011 

(1.653) 

2012 

(1.818) 

2013 

(1.570) 

Væksthus 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2013-

2014 

 

Hovedstadsr. -31 -58 -11 87 -64 -80 3 136 25 -12 35 

          
257  

            
50  

            
60  

            
73  

          
115  

          
131  

          
107  

                                    
208  

                                    
109  

          
260  

 

Midtjylland -481 -148 351 214 66 221 93 416 52 -13 100 

          
507  

          
437  

          
227  

          
248  

          
544  

          
334  

          
249  

                                    
412  

                                    
499  

          
338  

 

Nordjylland -368 -35 113 158 19 35 -14 -50 46 97 75 

            
89  

          
122  

          
109  

           
-61  

          
165  

          
109  

          
199  

                                    
265  

                                    
194  

          
218  

 

Sjælland -100 -4 37 -11 0 -2 -22 64 -5 8 -23 

          
114  

            
33  

            
17  

            
53  

          
115  

            
79  

           
-25  

                                      
58  

                                     
-45  

            
76  

 

Syddanmark -139 -44 76 42 25 28 

 
-142 

 
198 

 
-1 

 
116 

 
50 

          
292  

          
247  

          
207  

          
130  

          
351  

          
271  

          
183  

                                    
133  

                                      
64  

          
250  

 

Hele landet 

 
-1.120 

 
-288 

 
566 

 
490 

 
45 

 
203 

 
-83 

 
763 

 
118 

 
196 

 
238 

        
1.260  

          
889  

          
620  

          
443  

       
1.290  

          
924  

          
713  

                                 
1.076  

                                    
821  

       
1.143  

 

Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Tabel 

2.1.a 

Alle Væksthuse: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -8,2 -8,7 -2,3 -3,0 4,6 3,7 3,8 0,3 0,3 0,3 1,5 0,5 

2009 (-4,8) (-6,5) -0,7 -1,1 6,4 3,7 0,9 1,2 1,5 1,0 1,8 1,0 

2010   (0,6) (-2,0) 7,9 4,3 5,2 0,9 3,4 0,9 2,4 0,6 

2011     (8,9) (4,2) 6,5 2,2 4,4 0,7 3,2 1,1 

2012       (9,0) (2,2) 5,9 1,9 4,2 1,6 

2013         (8,0)  (2,3) 6,5 1,9 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 

 

 

Tabel 

2.1.a 

Væksthus Hovedstadsregionen: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Hovedstadsregionen i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -2,4 -2,2 -4,6 -0,8 -0,9 2,4 7,3 1,6 -5,0 1,1 -6,6 2,1 

2009 (-4,2) (0,2) 0,2 1,5 10,3 4,0 1,8 2,1 -0,8 2,1 2,4 0,7 

2010   (3,7) (0,2) 12,1 5,5 2,1 2,0 2,5 1,2 2,9 1,4 

2011     (10,8) (6,3) 6,1 5,0 6,5 3,1 5,0 1,1 

2012       (8,5) (5,2) 8,9 4,2 4,3 2,0 

2013         (11,4)  (2,9)  8,4 1,8 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Tabel 

2.1.b 

Væksthus Midtjylland: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -8,0 -10,0 -2,7 -1,7 6,5 5,0 3,7 0,3 1,1 0,4 3,7 0,5 

2009 (-5,7) (-7,8) 2,2 -1,4 9,5 4,2 1,1 1,4 -0,3 0,8 2,1 1,5 

2010   (1,7) (-2,6) 9,7 4,4 7,6 1,6 3,7 0,9 3,9 0,7 

2011     (7,5) (4,3) 9,6 2,2 5,4 0,0 3,8 1,5 

2012       (8,5) (5,2) 8,0 1,3 8,9 1,4 

2013         (10,3) (1,8) 8,5 2,1 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 

 
 
 
 

Tabel 

2.1.c 

Væksthus Nordjylland: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -8,8 -10,3 -0,9 -4,9 3,0 3,2 4,1 -0,1 0,5 -0,2 0,9 0,7 

2009 (-3,8) (-8,1) -0,7 -1,4 -2,5 5,3 2,3 2,4 4,9 0,1 3,6 1,8 

2010    (-2,9) (-1,9) 3,1 4,4 4,1 1,0 3,5 0,6 -1,9 -0,3 

2011     (10,3) (2,5) 4,2 2,6 2,7 0,1 4,8 2,2 

2012       (13,0) (2,4) 7,3 0,5 4,9 3,3 

2013         (6,3) (3,0) 6,3 -0,5 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Tabel 

2.1.d 

Væksthus Sjælland: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -14,1 -5,3 -0,6 -4,6 6,1 -1,6 -1,7 -1,4 0,0 0,2 -0,3 -3,8 

2009 (-4,9) (-4,7) -2,2 -0,6 6,5 0,6 -0,4 1,6 0,7 2,7 -2,2 -1,4 

2010   (-1,1) (1,5) 8,9 2,6 2,4 0,3 1,2 0,8 3,6 -1,7 

2011     (10,2) (5,3) 6,3 2,0 4,1 1,2 -1,3 -0,2 

2012       (17,1) (1,3) 3,5 1,3 2,6 -0,6 

2013         (7,9) (2,6) 4,4 2,6 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 

 
 

Tabel 

2.1.e 

Væksthus Syddanmark: 

Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2008 -9,2 -5,9 -3,2 -4,1 5,7 3,3 3,0 1,3 1,7 0,8 1,9 0,7 

2009 (-4,9) (-7,0) -4,1 -1,7 5,9 2,8 0,0 -0,3 3,3 0,8 1,4 0,8 

2010   (0,7) (-2,7) 6,7 3,9 5,3 -0,3 4,2 0,8 2,6 1,3 

2011     (7,8) (4,2) 5,4 1,3 4,0 0,7 2,6 0,5 

2012       (3,9) (1,4) 2,4 2,6 1,1 1,2 

2013         (5,4) (1,7) 4,8 3,0 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Afsnit 2.2.: Omsætning 

 
Tabel 2.1. Brutto-udvikling i omsætningen i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 (Mio. kr.) 

Årgang 

(Overlevende 

virksomheder) 

 

  

2009 

(1.077) 

2010 

(1.376) 

2011 

(1.653) 

2012 

(1.818) 

2013 

(1.570) 

Væksthus 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2013-

2014 

 

Hovedstadsr. 
            

79,3  
          

349,7  -19,6 
           

8,5 
            

82,6  
       

672,8       224,4     -88,6       341,5  
            

618,6  
            

503,9  
            

291,3  
                

296,0  
                

264,0 
          

370,7  
 

Midtjylland 
          

763,1  
          

828,8  
          

525,2  
       

359,8  
          

712,9     1.400,8       487,5    514,4       862,6  
         

1.147,7  
            

258,1  
            

951,6  
                

846,7  
             

1.003,8  
       

1.247,9  
 

Nordjylland 
          

188,1  
               

3,5  
          

269,3  
           

5,4  
          

284,2  
       

927,6       518,5       -4,1       292,5  
            

263,2  -189,1 
               

18,2  
                

564,2  
                

430,8  
          

482,6  
 

Sjælland 
          

182,5  
          

103,6  
            

70,0  
           

4,7  
            

40,7  
       

277,2       374,4     -47,5         55,6  
            

397,9  -89,5  
               

39,5  
                  

51,4  
                

138,1  
          

132,5  
 

Syddanmark 
          

144,5  
          

620,6  
          

200,2  
         

75,5  
          

971,1     1.025,4       344,8   -377,4    1.137,9  
            

763,8  
            

876,7  
            

818,8 
               

-178,3  
                

254,9 
          

543,7  
 

Hele landet 
       

1.357,3  
       

1.906,1  
       

1.045,1  
       

453,9  
       

2.091,5     4.303,8    1.949,6       -3,2    2.690,2  
         

3.191,1  
        

1.360,1  
         

2.119,3  
             

1.580,0  
             

2.091,6  

          
2.777,5 

Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013  

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Tabel 2.2. a Alle Væksthuse: 

Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

 

VH-kunder 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2009 7,3 7,7 9,6 11,7 4,8 3,8 2,0 3,6 9,0 2,2 

2010 (7,0) (6,4) 15,9 11,6 6,2 8,1 0,0 1,4 8,1 1,4 

2011   (14,7) (11,4) 9,1 4,4 3,5 1,9 5,3 2,4 

2012     (11,3) (3,2) 5,0 2,4 6,3 2,2 

2013       (6,1) (2,3) 9,4 4,2 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
 

 

 
Tabel 2.2. b Væksthus Hovedstadsregionen: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Hovedstadsregionen i hhv. 2009, 2010, 2011, 

2012 og 2013, sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe VH-kunder 

Kontrol-

gruppe VH-kunder 

Kontrol-

gruppe  

2009 4,3 13,3 18,0 7,2 -0,9 1,5 0,4 1,9 3,6 2,3 

2010 (7,4) (11,7) 21,7 11,2 5,9 4,1 -2,2 -0,4 8,7 5,4 

2011   (18,1) ((9,8) 21,1 4,4 14,2 2,1 7,2 4,4 

2012     (19,9) (4,2) 9,5 3,4 7,7 6,0 

2013       (4,3) (0,8) 8,3 6,0 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
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Tabel 2.2. c 

 

Væksthus Midtjylland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, 

sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2009 11,0 8,1 10,8 12,7 6,2 3,7 4,0 3,0 7,6 3,66 

2010 (12,8) (7,8) 16,8 11,4 5,0 4,2 5,0 1,1 8,0 1,0 

2011   (15,2) (11,7) 11,2 5,1 2,3 0,9 8,2 2,4 

2012     (10,2) (4,9) 9,4 3,0 10,2 3,0 

2013       (11,2) (3,7) 17,1 3,8 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 

 
 

Tabel 2.2. d Væksthus Nordjylland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, 

sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

2009 5,1 6,3 0,1 13,0 7,0 5,3 0,1 2,9 6,9 1,1 

2010 (5,7) (-0,4) 14,7 10,9 7,2 3,8 -0,1 3,4 3,8 -0,7 

2011   (14,6) (10,1) 3,9 5,4 -2,7 3,8 0,3 3,3 

2012     (14,3) (4,1) 9,0 4,3 6,3 -0,5 

2013       (2,7) (3,9) 8,3 4,1 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
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Tabel 2.2. e Væksthus Sjælland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, 

sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2009 12,4 2,3 6,2 7,0 4,0 3,6 0,3 2,5 2,2 -0,4 

2010 (3,1) (1,0) 15,0 2,5 17,6 6,1 -1,9 0,0 2,8 1,3 

2011   (12,0) (9,1) 15,2 10,6 -3,0 -3,0 1,4 2,3 

2012     (18,9) (10,9) 2,1 -3,8 5,5 3,0 

2013       (1,8) (2,4) 5,4 4,7 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 

 
 

Tabel 2.2. f Væksthus Syddanmark: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, 

sammenlignet med kontrolgruppe 

  

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Årgang 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

 

VH-kunder 

Kontrol-

gruppe 

2009 3,2 7,1 13,2 12,9 3,8 3,9 1,4 5,8 17,3 1,5 

2010 (2,6) (8,2) 13,9 14,6 4,1 0,4 -4,3 1,5 13,6 2,7 

2011   (14,1) (12,8) 6,1 1,9 6,5 2,7 5,7 1,3 

2012     (5,9) (-0,3) -1,7 2,0 2,5 1,3 

2013       (6,4) (1,1) 5,8 3,5 

Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) 

Anm.: Kontrolgruppe: Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
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Danmarks Statistiks ”Firmaernes køb og salg” opgør ikke længere virksomhedernes eksport til udlandet. Derfor dannes 

data for virksomhedernes eksport ved at trække indenlandsk salg fra den samlede omsætning.  
 

Metoden vanskeliggør dannelsen af valide kontrolgrupper til brug for eksportmålingerne. Erhvervsstyrelsen har derfor 

foreløbig valgt ikke at operere med kontrolgruppe i eksporttabellerne. 
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Afsnit 2.3.: Eksport 
 

 

Tabel 2.3. Vækst i eksport i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 (mio kr.) 

Årgang 

(Overlevende 

virksomheder) 

 

  

2009 

(640) 

2010 

(799) 

2011 

(944) 

2012 

(1.007) 

2013 

(836) 

Væksthus 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2013-2014 

Hovedstadsreg. 
                     

45,5  
                     

92,5  
                     

56,1  
                           

0,7  
                     

54,5  
            

262,6  
        

109,9  
           

43,7  
                 

63,5  
               

-39,6  
                   

52,0  
                   

124,7  
                     

94,3  
                     

96,8  
              

131,4  

Midtjylland 
                   

549,1  
                     

12,2  
                     

83,2  
                   

239,9  
                   

463,3  
            

482,8  
           

80,9  
        

178,8  
               

404,1  
              

228,9  
                     

6,4  
                   

424,1  
                   

338,0  
                   

496,1  
              

447,6  

Nordjylland 
                   

129,2  
                    

-48,0  
                   

215,2  
                 

-159,6  
                   

120,7  
            

249,6  
        

147,6  
           

13,2  
               

-41,5  
                 

39,4  
               

-293,1  
                     

81,8  
                   

114,9  
                   

354,5  
                 

-9,5  

Sjælland 
                     

60,6  
                     

15,0  
                        

4,2  
                     

16,9  
                    

-25,2  
            

111,5  
        

208,3  
      

-122,7  
                 

47,2  
              

162,0  
               

-101,4  
                     

34,4  
                            

0,0  
                     

81,5  
                 

31.746  

Syddanmark 
                   

144,6  
                   

276,5  
                    

-22,2  
                     

47,8  
                   

909,9  
            

315,6  
        

226,1  
     

-141,6  
               

589,4  
                 

-1,2  
                

322,1  
                   

542,4  
                 

-110,7  
                   

182,7  
              

229.420  

Hele landet 

                   
929,1  

                   
348,2  

                   
336,4  

                   
145,7  1.523,2 1.422,1 772,8 -28,7 1.062,7 389,5 -13,9 1.207,4 

                   
436,5  

               
1.211.541  

 

               
1.211,5  
 

              
830,7  

 

Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 

Kilde: Væksthusenes CRM-system, eIndkomst og Danmarks Statistik 
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Tabel 
2.3.a 

Alle Væksthuse: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 
2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 17,5 5,5 5,0 2,1 21,2 
2010  20,6 9,3 -0,3 11,7 
2011   4,1 -0,1 12,2 
2012    5,3 14,0 
2013     10,9 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 

 
 
 
 

Tabel 
2.3.b 

Væksthus Hovedstadsregionen: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus 
Hovedstadsregionen i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 13,4 24,0 11,8 0,1 10,2 
2010  36,2 11,1 4,0 5,6 
2011   -6,0 8,3 18,4 
2012    15,3 13,6 
2013     14,3 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
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Tabel 
2.3.b 

Væksthus Midtjylland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2009, 
2010, 2011, 2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 22,6 0,4 2,8 7,8 14,0 
2010  20,5 2,9 6,1 13,1 

2011   8,6 0,2 14,6 
2012    16,5 20,8 
2013     19,5 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 

 
 
 
 

Tabel 
2.3.b 

Væksthus Nordjylland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2009, 
2010, 2011, 2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 9,3 -3,2 14,6 -9,4 7,9 
2010  17,2 8,7 0,7 -2,2 
2011   1,8 -13,2 4,2 
2012    5,0 14,8 
2013     -0,8 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
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Tabel 
2.3.b 

Væksthus Sjælland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2009, 2010, 
2011, 2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 21,8 4,4 1,2 4,7 -6,7 
2010  29,0 42,0 -17,4 8,1 
2011   25,4 -12,7 4,9 
2012    0,0 19,3 
2013     7,2 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 

 
 
 
 

Tabel 
2.3.b 

Væksthus Syddanmark: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2009, 
2010, 2011, 2012 og 2013, procent 

 
Årgang 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

2009 14,6 24,4 -1,6 3,4 63,41 
2010  15,7 9,7 -5,6 24,5 
2011   0,0 9,7 14,9 
2012    -3,8 6,6 
2013     8,2 

Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.   
Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik 
Note 1: den markante stigning sidst i perioden for denne årgang skyldes primært to virksomheder, der har særlig høj vækst. Samme opgørelse ekskl. disse virksomheder viser 
følgende udvikling: fra 2009-2010: 13,5 %, 2010-2011: 12,8 %, fra 2011-2012: 5,2 %, 2012-2013: -5,2% og 2013-2014: 2,2%.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Den beskrivende statistik vedrører alene virksomheder, der findes i både 

momsstatistikken og eIndkomst-registret, og som har beskæftigelse minimum svarende til ½ 

årsværk eller omsætning svarende hertil (brancheafhængig). 

 

Der er udarbejdet oversigter over branchetilhørsforhold, alder, selskabsform samt 

virksomhedernes størrelse baseret på beskæftigede og omsætning for henholdsvis Væksthus-

kunder (afsnit 3) og virksomheder, der er registeret af lokale erhvervsservice (afsnit 4).    
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3. Beskrivende statistik, Væksthuskunder 
 

 

 

Figur 1 VH-kunderne i 1. halvår 2015: brancher  

 
 
 

 
 

 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik 
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Figur 2 

 

Væksthuskunderne i 1. halvår 2015, fordelt på Væksthus og etableringsår. 

 

 
Kilde: CRM og Danmarks Statistik 

 

 

Figur 3  

Væksthuskunder, 1. halvår 2015, fordelt på Væksthus og selskabsform 

 

 

 

 
 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik 

 

  

 

 



Side 24 

 
 

 

 

 

Figur 4 

 

Væksthuskunde i 1. halvår 2015, antal virksomheder fordelt på Væksthus og størrelse 

(årsværk) 

 

 
 

 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik  
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Figur 5 

 

Væksthuskunder i 1. halvår 2015, antal virksomheder fordelt på Væksthus og på størrelse 

baseret på omsætning  

(1.000 kr.) 

 
 

 
 
 
 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik  
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4. Beskrivende statistik, virksomheder, der har benyttet den lokale 

erhvervsservice 2015. 
 

 

 

 

Figur 6 

 

Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: brancher  

 

 

 
Kilde: CRM og Danmarks Statistik 
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Figur 7 

 

Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Selskabsform 

 

 

 
 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik 

 

 
 

Figur 8  

 

Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015 iht. etableingsår. 

 
 

 
Kilde: CRM og Danmarks Statistik 
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Figur 9  

 

Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Størrelse iht. 

omsætning (1.000n kr.) 

 
Kilde: CRM og Danmarks Statistik 

 

  
 

 

Figur 10 

 

Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Størrelse iht. 

årsværk  

 

 

 
 

 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik 
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3.7 Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og 
samspillet mellem KL og kommunerne



 

 

 

 

 

Udkast til 
diskussionsoplæg     
Fremtidens kommunestyre – visioner og sigtepunkter 

 

Indledning 

Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. 

Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning for 

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

for landets vækst og udvikling.  

 

Rammevilkårene er i markant forandring. Kommunestyret vil se anderledes 

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

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

allerede en række bevægelser og nytænkning af lokaldemokratiet og måden 

at føre politik på i kommunerne.  

 

Klare visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre er 

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

i offentligheden om retningen for de kommende års udvikling af 

kommunestyret.  

 

Ændringer i kommunestyrets rammevilkår  

Kommunestyrets rammebetingelser er helt grundlæggende i forandring. De 

centrale forandringer kan sammenfattes således: 

 

• Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer 

er blevet tilgængelige og løber hurtigt. Udfordringer krydser 
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landegrænser fx flygtninge, vækst og klima. Borgernes bindinger til 

hjemstavnskommunen er blevet svagere. 

• Urbanisering/mobilitet. Befolkningen og erhvervslivet samler sig. 

Der er større forskelle mellem land og by både i og mellem kommuner. 

Befolkningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.   

• Økonomi. Nye initiativer skal finansieres inden for en snæver 

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

derfor en vedvarende reform- og effektiviseringsdagsorden.  

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

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

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

Ønske om individualisering af ydelser. 

• Centralisering og stordrift. Kommunerne som ”hovedindgangen til 

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

(fx beredskab) og myndighedsfunktioner (fx UDK).  

• Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Der tegner sig et nyt 

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

bliver ”medproducent” og får medindflydelse i velfærdsopgaverne . Flere 

borgere tager medejerskab for at løfte udfordringer og udvikle 

fælleskabet i lokalområderne. 

 

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

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

omstillinger, reformer og økonomisk tilpasning. Velfærdssamfundet var 

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

mere flydende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet 

mellem forskellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres 

løbende.   

 

Det kommer bl.a. til udtryk ved: 

• Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx 

organiseringen af sygehusene og erhvervsfremme. 

• Massivt effektiviseringspres på kommunerne.  

• Løbende reformer af velfærd, strukturer og overenskomster. 

Reformerne følges helt til dørs, og der er et øget pres for 

dokumentation af resultater.     

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

• Puljestyring og enkeltsagsstyring.  

 

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

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

kommunestyre.  
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Det repræsentative lokaldemokratis fremtidige rolle   

Der er to grundlæggende forskellige forståelser af kommunestyrets rolle.    

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

effektiviseringer opnås gennem stordrift og ensartethed. 

Kommunegrænserne har i den henseende ingen betydning, og den politiske 

legitimitet er i Folketinget i toppen af koncernen og ikke 

kommunalbestyrelserne lokalt. Målene sættes fra centralt hold og udføres af 

kommunerne - måske endda med en statslig decentral organisering af 

implementeringsopgaven. Kommunerne er i højere grad et redskab for 

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

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

været fremherskende i statens arbejde med reformer og effektivisering.   

 

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

offentlig sektor, hvor de politiske niveauer har forskellige roller. 

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

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

Kommunerne tager ansvar for at implementere reformerne lokalt og 

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

tilpasning, lokale mål og egne initiativer.  

 

Det er afgørende, at kommunestyret i fremtiden ikke reduceres til 

datterselskaber i en statslig velfærdskoncern. Koncernmodellen er hverken 

den mest effektive eller den mest demokratiske. Den decentrale 

styringsmodel er samfundsøkonomisk effektiv, fordi 

kommunalbestyrelserne har et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar – 

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

Samtidig sikrer det repræsentative lokaldemokrati, at borgernes 

synspunkter, oplevelser og bekymringer tages med ind i de 

kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik for 

og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer 

på tværs fastholdes.  

 

Hvis fremtidens kommunestyre skal matche de udfordringer, samfundet 

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

Kommunestyret skal ikke bare tilpasse sig udviklingen, men også aktivt 

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

af særligt to forhold.  Borgernes forventninger og ønsket om en 

sammenhængende offentlige sektor betyder mindre plads til store forskelle 

kommunerne imellem. Samtidig er den realpolitiske situation, at skiftende 

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

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

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

og udvikling ved at fastholde ubegrænset selvstyre. 

 

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

den rette balance mellem at implementere reformer og nå nationale 

målsætninger og fastholde et reelt kommunalpolitisk råderum.  

 

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

have beslutningskompetencen lokalt, og hvor stort handlerummet på de 

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

politiske lederskab og den politiske ledelsesopgave udvikles, så 

udfordringerne reelt kan løftes.  

 

Kommunerne som forandringsmotoren i fremtidens velfærdssamfund 

Kommunerne påtager sig et betydeligt samfundsansvar ved proaktivt at 

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

styre ressourcerne og lede borgerne gennem omstillinger initieret lokalt og 

nationalt.   

 

Et stærkt kommunestyre kan løfte nye opgaver 

Det er kommunernes tilpasningsdygtighed og evnen til at påtage sig nye 

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

kommunestyre, og gjort kommunerne til forandringsmotoren i 

velfærdssamfundet.  

 

Det ansvar og den indsats kommunerne fx har påtaget sig med 

kommunalreformen og overtagelsen af nye opgaver som det specialiserede 

socialområde, er ét eksempel på, hvordan kommunestyret mestrer nye 

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

omstilling styringsmæssigt, organisatorisk i samspillet med de øvrige 

velfærdsopgaver og i kvalitetsudviklingen af tilbuddene. At kommunerne 

kan løfte en sådan specialiseret og kompleks opgave viser styrken i 

kommunestyret og dets centrale rolle i velfærdssamfundets udvikling.  

 

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

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

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

overfor. Men hvis kommunestyret også i fremtiden skal spille en 

fremtrædende rolle og være forandringsmotoren kræver det, at 

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

komplekse opgaver.   

 

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

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

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

satsninger inden for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og 

turisme samarbejder kommunerne om at gøre et område attraktivt for 

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

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

velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åbningstider i dagtilbud, 

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

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

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

international skole, mens andre er afhængige af sagsbehandlingstider, et 

specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, der giver særlige 

muligheder.  

 

Vækstpolitik er et nyt kerneområde i kommunerne, ligesom beskæftigelses-

opgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygtninge og integration 

og klimatilpasning tilsvarende er blevet nye kommunale kerneopgaver. De 

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

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

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

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

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

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

opmærksomhed og styring.  

 

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

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

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

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

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

tværs af kommunegrænser.  

 

Et stærkt decentralt lokaldemokrati er afhængigt af, at kommunerne i 

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

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

forvaltningen og kompetenceudviklingen i kommunerne.  

 

Lokal tilpasning til nationale mål er afgørende 

I de senere år har kommunerne gennemgået en intens reformperiode med 

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

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

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

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

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

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

 

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

kernevelfærden er blevet mindre. Regering og Folketing beslutter i stigende 

grad nationale mål på velfærdsområderne, og går langt tættere på 

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

udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Danmark, men 

velfærdsharmoniseringen er et klart opmærksomhedspunkt for udviklingen 

af fremtidens kommunestyre. 

 

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

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

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

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

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

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

forhold og visioner i samspil med borgerne. Den grundlæggende omstilling 

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

fremtidens velfærdssamfund er i støbeskeen, og der er massevis af 

eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret lokalt.  

 

Fremtidens kommuner er velfærdssamfundets udviklingskraft 

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

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

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

kommunerne, når de implementerer reformer som Folkeskolereformen, 

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

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

processen. Men kommunerne skal ikke desto mindre hele tiden udvikle 

opgaveløsningen.  

    

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

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

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

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

begrunde kommunerne og kommunernes råderum. Mange problem-

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

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

føre det ud i livet.  

 

Udviklingskraften forpligter også. Kommunalbestyrelserne har et betydeligt 

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

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

også ser på styringen og effektiviseringsmuligheder både i den enkelte 

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

at kommunal-bestyrelserne påtager sig ansvaret for kommunens resultater - 

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

effektivt som muligt.  

 

Kernen i den kommunalpolitiske ledelsesopgave 

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

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

sættes på formel. Politikerrollen er personafhængig, og politikerne vælger 

selv, hvordan de vil udfolde det politiske lederskab.  

 

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

engagere sig. De senere års kommunalpolitiske beslutninger har handlet om 

prioriteringer og omstillinger af den lokale velfærd, der markant påvirker 

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

borgerne og skabe opbakning til forandringerne.  

 

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

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

politiske beslutningsprocesser og inddrager borgerne. Rigtig mange borgere 

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

hjælpe med til at ideerne realiseres, uden at kommunen nødvendigvis 

overtager ansvaret selv.  

 

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

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

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

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

overfor nye udfordringer.  

 

En grundlæggende forudsætning for at borgerne kan følge med i 

kommunalbestyrelsens arbejde er, at udfordringerne kommunen står over 

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

udfordringer og de konkrete sager, kommunalbestyrelsen behandler.  

 

Kommunalpolitik kræver indsigt i maskinrummet 

Det er det repræsentative lokaldemokrati – kommunalbestyrelserne - der er 

omdrejningspunktet i kommunestyret. Kommunalbestyrelsen er en ”politisk 

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

den rette retning og de rette prioriteringer. Det sikrer demokratisk 

forankring af de lokalpolitiske beslutninger. Kommunalbestyrelsen er ikke 

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

mæssige dilemmaer og diskussioner og kan afveje de forskellige hensyn.  

Politik og drift kan derfor ikke skarpt adskilles.  

 

Kommunalpolitikerne må ikke blive løsrevet fra forvaltningen og 

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

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

konkret viden om institutioner og fagområder. Eksempelvis skal data om 

det samlede skolevæsen suppleres med indsigt i inklusionsarbejdet, 

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

indsatsen på den enkelte institution kobles med kommunens samlede 

skolepolitik, er der grundlag for at beslutte om kommunalbestyrelsen skal 

justere retningen på skoleområdet som helhed eller igangsætte en indsats på 

specifikke skoler.  

 

Nye retninger for det politiske lederskab 

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

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

det kommunalpolitiske arbejde har hidtil primært handlet om at styre og 

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

større end det.  

 

Kommunalpolitikerne skal også lede borgerne 

Politik handler om at formulere holdninger til samfundsmæssige 

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

Traditionelt er vejen for at få politiske mål realiseret gået igennem 

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

Politisk ledelse handler i dag også at påvirke borgernes holdninger og 

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

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

opbakning til de omstillinger, kommunerne står overfor, afstemme 

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

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

energiforbrug, stemme ved valg m.v.  

 

Den lokale identitet skal udvikles strategisk 

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

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

andre kommuner om vækst og udviklingsdagsordenen. Ikke alle kommuner 

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

muligheder, de har for at udvikle sig. Det er ikke alene et spørgsmål om, 

hvorvidt man eksempelvis vil være en grøn kommune eller kulturkommune. 

Det handler om de grundlæggende til- og fravalg, om 

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

Det er en vigtig kommunalpolitisk ledelsesopgave at træffe klare strategiske 

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

kan og vil udfylde.  

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal lede processen med at identificere 

potentialer og udvikle den lokale identitet. Men kommunalbestyrelsen kan 

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

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

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

 

Fremtidens udfordringer kræver samarbejde med mange aktører 

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

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

samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse og uddannelsesinstitutioner 

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

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

fås et bredere billede af udfordringerne og løsningsmulighederne.  

 

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

men skal også sikre effektive og gennemsigtige organisationsformer med 

demokratisk legitimitet.  
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Visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre kunne være: 

 

Beslutninger skal træffes, så tæt på borgerne som muligt .  

 

Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet. 

 

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

som lokalsamfund.  

 

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

opgaverne bedst løses tæt på borgerne. 

 

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

 

Fremtidens kommuner er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, hvor 

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

tilpasse målsætningerne til lokale forhold.  

 

Fremtidens kommuner går forskellige veje og udvikler hver sin identitet.  

 

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

kommunen, når der skal findes svar på nye udfordringer.  

 

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

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

skabe bedre resultater lokalt og i fællesskab. 
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