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Indledning 
 

Hvert andet år udsendes spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne. 

Materialet fra kommunerne bruges til at udarbejde de kommende 2 års rammeaftale. 

 

Hensigten med skemaet er: 

➢ At få tilbagemeldinger fra kommunerne på den aktuelle status på tilbud 

➢ At få belyst sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel 

➢ At få belyst planer og forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel 

➢ At få tilbagemeldinger der kan anvendes til formulering af fokusområder 

➢ At få informationer, der kan sammenlignes på tværs af kommunerne 

 

Der kigges på: 

➢ Udbud og efterspørgsel indenfor målgrupper 

➢ Kommunernes planer for tilbud, etablering, ophør og ændringer 

➢ Forebyggende foranstaltninger  

➢ Kommunale tendenser  

 

Spørgsmålene vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppeområde.  

 

Forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af 

rammeaftalen.  

 

Afvigelser omhandler opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen eller få løst af 

andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland, samt i andre regioner. 

 

Skemaet er opdelt i: 

➢ Sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel 

➢ Kommunernes planer om etablering af nye tilbud eller overtagelse af regionale tilbud 

➢ Kommunernes etablering af forebyggende foranstaltninger 

➢ Kommunernes vurdering af tendenser på området 

➢ Planer og forventninger til ændringer 

Resume 
 

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder 

opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der 

er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder Ift. voksne 

er det særligt ift. svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple 

funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.   
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Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 
 

Definitioner af målgrupper tager udgangspunkt i de kategoriseringer, der er udarbejdet af 

Socialstyrelsen. For at sikre en så korrekt og anvendelig besvarelse som muligt anbefales det, 

at definitionerne kigges igennem inden besvarelsen. Definitionerne findes bagerst i 

spørgeskemaet. 

 

I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for 

specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på voksenområdet, og det 

samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af 

Udviklingsstrategien i Rammeaftale? 

 

Bemærk: Voksenområdet omfatter voksne fra og med 18 år. 
 

Angiv svar med ét X for hver 

af nedenstående målgrupper 
 

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

1 2 3 4 5 Ved ikke 

Fysisk funktionsnedsættelse  Næstved Køge 
Ringsted 

Slagelse 

Faxe 
Greve 

Guldborgsund 

Lolland 
Odsherred 

Solrød 

Sorø 
Stevns 

Holbæk 
Kalundborg 

Lejre 

Roskilde 
Vordingborg 

 

Hjerneskade - herunder både 
medfødt og erhvervet 

 Holbæk 

Køge 
Slagelse 

Sorø 

 

Faxe 

Næstved 
Odsherred 

Solrød 

 

Greve 

Guldborgsund 
Kalundborg 

Lejre 

Lolland 
Ringsted 

Roskilde 

Stevns 

Vordingborg  

Udviklingsforstyrrelser  Kalundborg 
Køge 

Roskilde 

Sorø 
 

Slagelse Greve 
Guldborgsund 

Lejre 

Næstved 
Odsherred 

Solrød 

Stevns 

Faxe 
Holbæk 

Vordingborg 

Lolland 
 

Udviklingshæmning  Ringsted 

Sorø 

 
 

Køge 

 

Greve 

Guldborgsund 

Lejre 
Lolland 

Næstved 

Odsherred 
Solrød 

Stevns 

Faxe 

Holbæk 

Kalundborg 
Roskilde 

Vordingborg 

Slagelse 

Anden intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse 

Sorø 

 

Greve 

Kalundborg 
Ringsted 

 

Køge 

Roskilde 
Slagelse 

Solrød 
 

Faxe 

Guldborgsund 
Lejre 

Næstved 
Odsherred 

Solrød 

Stevns 

Holbæk 

Vordingborg 

Lolland 

 

Psykiske vanskeligheder - 
herunder sindslidelse 

Slagelse Greve 
Lejre 

Ringsted 

 

Kalundborg 
Køge 

Odsherred 

Roskilde 
Solrød 

 

Faxe 
Guldborgsund 

Lolland 

Sorø 
Stevns 

Holbæk 
Vordingborg 

 

Multiple funktionsnedsættelser Sorø 

 

Holbæk 

Køge 

Faxe 

Solrød 

Greve 

Kalundborg 

Lejre 

Lolland 

Guldborgsund 

Næstved 
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Odsherred 

 
 

 Ringsted 

Slagelse 
Stevns 

Roskilde 

Vordingborg 

Sjældent forekommende 

funktionsnedsættelser 

 Faxe 

Køge 
Odsherred 

Ringsted 

Roskilde 

Holbæk 

Kalundborg 
Slagelse 

Stevns 

Greve 

Lejre 
 

 

Næstved 

Vordingborg 

Guldborgsund 

Lolland 
Solrød 

Sorø 

 

Hjemløshed  Lejre 
Ringsted 

 

Guldborgsund 
Slagelse 

Solrød 

Sorø 
 

 

Greve 
Kalundborg 

Køge 

Lolland 
Næstved 

Odsherred 
Stevns 

Vordingborg 

Holbæk 
Roskilde 

(Faxe) 

Overgreb - herunder voldsramte 
kvinder 

  Odsherred 

Slagelse 
Sorø 

 

Faxe 

Greve 
Holbæk 

Kalundborg 

Ringsted 

Stevns 

Guldborgsund 

Lejre 
Lolland 

Næstved 

Roskilde 

Køge 

Solrød 
(Vordingborg) 

 

Alkoholmisbrug   Lejre 

Odsherred 
 

Greve 

Kalundborg 
Sorø 

Stevns 

 

Faxe 

Guldborgsund 
Holbæk 

Køge 

Lolland 
Ringsted 

Roskilde 

Slagelse 
Solrød 

Vordingborg 

Næstved 

Stofmisbrug   Faxe 

Lejre 
Odsherred 

 

Greve 

Kalundborg 
Næstved 

Sorø 

Stevns 

Guldborgsund 

Holbæk 
Køge 

Lolland 

Ringsted 
Roskilde 

Slagelse 
Vordingborg 

(Solrød) 

Øvrige svære sociale problemer Slagelse Faxe 

Greve 

Kalundborg 
Køge 

Ringsted 

Sorø 
Vordingborg 

 

Solrød 

Stevns 

Holbæk 

Lejre 

Roskilde 

Guldborgsund 

 

Lolland 

Næstved 

(Odsherred) 

Hvis kommunen svarer ”1-2” til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar 

med beskrivelse af, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng med en nærmere 

specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype (§) samt eksempelvis antal pladser, 

indhold i tilbud m.v.: 
 

Faxe:  

• Vi har haft en borger med misbrug+ ludomani,+ psykisk lidelse hvor det har været 

svært at finde en plads. 

 

Greve:  

• I Greve Kommune oplever vi udfordringer med at skaffe pladser til borgere med 

komplekse problemstillinger og eventuelt uadreagerende adfærd. 

 

Holbæk:  

• Hjerneskade: Her har vi viden men mangler et kvalificeret tilbud 

• Multiple funktionsnedsættelser: Her har vi viden og opmærksomedhed på at vi skal 

tænke noget af vores tilbudsvifte om, hvilket vi er i gang med. 
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Kalundborg:  

• For alle tre områder der er markeret med 2 gælder det, at udfordringen findes når en 

af de tre områder kombineres med en form for udafreagerende adfærd. 

• Specielt udfordrende er det at finde pladser til borger med en lav IQ og en 

udafreagerende adfærd. 

 

Køge:  

• § 107 tilbud til autister 

 

Lejre:  

• Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse §107 + §108. Borgere med flere 

diagnoser og behov for omfattende støtte. 

• Hjemløshed: Borgere som bor i egen bolig og bliver smidt ud af boligen når de ikke 

passer ind i alemen boliger mellem almindelige familier. (Skæve boliger) egen bolig 

med §85 

 

Lolland:  

• Der mangler tilbud til borgere med svære sindslidelser og misbrug og til socialt 

udsatte med misbrug som har behov for andet tilbud end forsorgshjem. 

• Der mangler tilbud til borgere med meget komplekse proplemstillinger – fx borgere 

der både har autisme spektrumforstyrrelser og psykiske lidelser. 

• Har generelt svært ved at finde specialiserede tilbud til borgere med 

autismespektrum forstyrrelser herunder asperger. 

 

Odsherred:  

• Der er oftest tale om meget komplekse sager, hvor tilbuddene enten henvender sig 

til et eller flere specialer. Når der er flere forskellige udfordringer hos den enkelte er 

det svært at finde tilbud. De sjældne lidelser er i samme kategori.  

 

Ringsted: 

• For gruppen af udviklingshæmmmede oplever Ringsted Kommune udfordringer med 

at finde tilbud, der kan rumme udviklingshæmmede med samtidig svær 

udadreagerende adfærd. 

• For gruppen af udviklingsstyrrelser eller anden kognitiv forstyrelse, samt psykiske 

vanskeligheder, oplever Ringsted Kommune mangel på midlertidige bofællesskaber, 

opgangsfællesskaber med mindre og gerne fleksibel støtte, og hvor afklaring og 

botræning er i fokus. Mange §107 tilbud er ofte indgribende og ikke fleksible i 

støttten. 

• For gruppen af multible funktionsnedsættelse og sjældent forekommende 

funktionsnedsættelser (fx personer med Rett-syndrom) er der er tale om relativt små 

grupper, som skal have tilbud med høj specialisering og hvor der samtidig ikke er så 

stor udskiftning – en ”naturligt flow” – på pladserne. Denne kombination af forhold 

medfører, at det kan være svært at finde ledige pladser.  

• For målgruppen med hjemløshed er det socialpsykiatriens vurdering, at der mangler 

pladser på forsorgshjem, særligt om vinteren.  

• For målgruppen med øvrige sociale problemer oplever Ringsted Kommune mangel på 

tilbud, som kan rumme borgere, der eksempelvis opholder sig på forsorgshjem, som 

har et aktivt misbrug de ikke er motiveret til at stoppe, og som også har yderligere 

behov, der ikke kan rummes indenfor en ramme af forsorgshjem, ex. somatiske 

behov eller behov for yderligere socialpædgagogisk støtte. 

 

Roskilde:  

a) Udviklingsforstyrrelser: Særligt presset på tilbud til autister  

b) Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse: Der er lange ventelister til §107 og §108 
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c) Sjældent forekommende funktionsnedsættelser: Manglende psykiatri-indsats til særlige 

spiseforstyrrelser (som BED,  tvangsoverspisning) 

d) Hjemløshed: Til borgere med længerevarende hjemløshed/ophold på forsorgshjem og 

samtidig misbrug, svære sociale og sundhedsmæssige problemer vurderes 

opfyldelsesgraden til 2-3. 

 

Slagelse: 

• Der er forsat mangel på specialiserede længerevarende døgntilbud(§ 108) til 

hjerneskadede borgere med udadreagerende adfærd. 

• Der er mangel på specialiserede midlertidige(§ 107) og længerevarende døgntilbud(§ 

108)hvor personalets kompetencer matcher til de mest komplekse og uadreagrende 

borgere med autisme. 

• Der er forsat mangel på § 108 pladser, der godkendte til domfældte 

udviklingshæmmede med type 2 og 3 dom.  

•  Der er mangel på midlertidige(§ 107) og længerevarende døgntilbud(§ 108) til 

borgere med dobbelt diagnose - psykiatri og misbrug – og - psykiatri og somantik. 

Herunder til komplekse borgere som afvises på de Særlige pladser. 

• Der er mangel på midlertidige(§ 107) og længerevarende døgntilbud(§ 108) til 

komplekse borgere med dobbelt diagnose(psykiatri og misbrug) kombineret med 

adfærdsproblemer, sundhedsproblemer og svære sociale problemer. 

• Der er brug for alternative plejehjemspladser(§ 108) 

• Der er brug for aflastnings/akuttilbud til at modtage borgere med svære sociale og 

adfærdsmæssige problemer i akutkrise. 

 

Sorø:  

• Hjerneskade (fase 4): Vi kan godt finde pladser til de massivt udfordrede borgere, 

men der er udfordringer i forhold til de borgere, der har behov for lettere/moderat 

støtte igennem hele dagen. Eksempelvis borgere, der bor alene, men har behov for 

støtte.   

• Udviklingsforstyrrelser: Svært at finde tilbud til borger med meget lavt 

funktionsniveau, for eksempel uden sprog. 

• Udviklingshæmning: Det er svært at finde tilbud til borgere med dom eller andre 

diagnoser. Tilbud til borgere, der ikke har andre udfordringer, er det ikke vanskeligt 

at finde et tilbud. 

• Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse: Det er yderst vanskeligt at finde pladser til 

denne type borgere. Vi ser dem ikke ret ofte, men har meget svært ved at finde en 

plads, når vi møder denne type borgere.  

• Øvrige svære sociale problemer: Alkohol, stofmisbrug, diverse psykiatriske 

diagnoser, udviklingshæmning mv. – ved en kombination at disse diagnoser er det 

en udfordring at finde tilbud til disse borgere 

 

Vordingborg:  

• Som vi ser det, er det ikke meningsfuldt at svare på spørgmål om Hjerneskade – 

herunder både medfødt og erhvervet under samme svar, da det er to forskellige 

målgrupper, som vi ser det.  

 

Kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller 
overtagelse af regionale tilbud 
 

Spørgsmålet omfatter kun den planlagte etablering af egne nye tilbud, som kommunen 

vurderer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på de 

tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. 
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Både tilbud der etableres/forventes etableret i indeværende eller kommende år indgår i 

besvarelsen. 

 

Angiv i hvert tilfælde tilbudstype, målgruppe, pladsantal og forventet ibrugtagningsdato. 

 

Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere, som har 

betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? 

 

Faxe:  

• Under overvejelse af etablere et § 107, for svært kognitive funktionsnedsættelser. 

Holbæk:  

• Etablering af §107 handicap  

• Det kan noteres at Holbæk generelt er i gang med at kigge tilbud gennem, som vil 

betyde at tilbud løbende vil blive kvalificeret.  

Kalundborg:  

• Længerevarende botilbuddet Hyldes kvarter (oprettet efter ABL 105 med støtte efter 

SEL §§83 og 85 med 42 pladser taget i brug.  

• Målgruppen er borger med psykiske vanskeligheder – sindslidelse  

• 10 af disse pladserne forventes omlagt til midlertidige pladser efter SEL §107. 

Forventet opstart november 2022.   

Næstved:  

• Næstved Kommune undersøger stadig muligheden for at etablere samlet 

psykiatritilbud med pladser efter servicelovens §107 og §108. Anslået plads til 20-30 

borgere. 

Odsherred:  

• Odsherred kommune har et bosted for udviklingshæmmede, hvor det kan være svært 

at få pladserne besat. Vi kunne godt tænke os på sigt at ændre dette tilbud til 

borgere indenfor autismespekteret, hvortil der kommer flere og flere borgere.  

Ringsted: 

• Ringsted Kommune er ved at etablere op til 8 skæve boliger. 

Roskilde: 

Nedenstående tilbud er af tilbudstype A (lokale tilbud) og altså ikke for nu ikke en del af 

rammeaftalen. På sigt, når tilbuddene er velimplementeret kan det dog overvejes om salg af 

pladser kan give mening.   

• Astershøjskolen. I juni 2022 åbnede Roskilde Kommune et midlertidigt botilbud 

Astershøjskolen, til borgere med psykiske vanskeligheder. Her vil være 12 pladser.  

• Læringsforløb til unge med Autisme. Indsatsen er en kombination af 16 ugers 

gruppeforløb for den unge og deres forældre og op til 21 ugers individuel 

socialpædagogisk støtte til den unge. Tilbuddet har kørt siden medio 2020. 

• Tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser. Der kan nu tilbydes individuel 

støtte til mennesker i behandling for spiseforstyrrelse for beboere på et af Roskilde 

Kommunes §107-tilbud. Dertil er der etableret gruppeforløb som mødes tre gange 

om ugen til mennesker med spiseforstyrrelser som tilbud efter udskrivelse af 

behandling i psykiatrien, men på sigt også til mennesker der ikke er på vej til/har 

været i behandling i psykistrien med henblik på at bremse spiseforstyrrelsen. 
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Tilbuddet på bosted har eksisteret siden ultimo 2021 og gruppeforløbene etableres 

medie 2022.  

• Seksualvejledning. Der er ansat en seksualvejleder i hjemmevejlederkorpset som 

vejleder mennesker med både psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i forhold til 

deres seksualitet. Seksualvejlederen har været ansat siden januar 2022. 

Slagelse: 

Slagelse Kommune har indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring etablering 

af 6-8 skæve boliger. Boligerne målrettes særligt socialt udsatte i form af  

• Kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse 

støttebehov samt  

• Socialt udsatte borgere, der har levet et hårdt liv med misbrug og har 

misbrugeradfærd, og ikke kan rummes i almindeligt opgangsbyggeri eller på 

almindeligt plejehjem. 

 

Stevns:  

• Stevns Kommune har i 2021 udvidet antallet af botilbudspladser for voksne med 

erhvervet hjerneskade også voksne som har erhvervet denne hjerneskade på 

baggrund af et langvarigt alkoholmisbrug, og vi har fortsat 5 ledige pladser. 

•  

 

Ønsker kommunen at overtage tilbud fra regionen? Hvilke? 

 

Ingen kommuner ønsker at overtage tilbud fra regionen 

Kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger 
 

Spørgsmålet omfatter kun forebyggende foranstaltninger, som kommunen vurderer og/eller 

forventer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på 

tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. 

 

Både forebyggende foranstaltninger, der etableres/forventes etableret i indeværende eller 

kommende år indgår i besvarelsen. 

 

Hvilke forebyggende foranstaltninger har kommunen etableret eller planlægger at 

etablerer, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af 

rammeaftalen? 

 

Faxe:  

• § 82 A+b 

Holbæk:  

• Kerneområdet Social indsats og udvikling har etableret Den Sociale Indgang som en 

del af den forebyggende indsats, en indsats hvor det skal være muligt for borgerne at 

rette henvendelse ved opståede udfordringer i deres liv.   

Lolland:  

• Der er etableret en Rådgivningscafe og der visiteres endvidere efter servicelovens § 

82 b. Det forventes at nedsætte antallet af- og omfanget af indsatsen for nye borgere 

med behov for hjælp efter servicelovens § 85. 
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Næstved:  

• Næstved Kommune forventer at etablere en mestringsenhed med ydelser efter 

Servicelovens §82a og §82b. Ultimo 2022, primo 2023. Afsæt herfor vil være 

kommunens allerede eksisterende uvisiterede væresteder. 

Ringsted: 

• I samarbejde med Socialstyrelsen har kommunen etableret et styrket forebyggende 

tilbud om støtte til psykisk sårbare unge i alderen fra 13-25. Tilbuddet er indtil videre 

midlertidigt til udgangen af 2022. 

Roskilde: 

Nedenstående er til orientering om eksisterende tilbuds fokusområder, da tilbuddene er i 

kategori A og altså ikke omfattet af rammeaftalen.  

GRO – åben rådgivning, §82 og recoveryskole 

Her er der det seneste år arbejdet med:  

- Mere koordineret overgang fra §82 til §85 

- Et samlet §82-korps, som er tilknyttet GRO og ikke hjemmevejlederkorpset som 

tidligere 

- Medarbejderes deltagelse på recoveryskolens kurser 

- Forsat udvikling af Recoveryskolen og gruppetilbud efter 82A 

Makers Corner – åbent dag- og samværstilbud  

Her er der det seneste år arbejdet med:  

1. Internt fokus på ressourcer (§104-tilbud). Der arbejdes med klarlæggelse af egne 

ressourcer og mål og kommunikation heraf.  

2. Borgerinddragelse i praksisudvikling 

3. Guide til civilsamfundet. Der bygges bro til foreningsliv og netværk 

4. Samarbejdet med GRO.  

 

Slagelse:  

• Slagelse Kommune har etableret tilbud efter serviceloven § 82b. 

Sorø:  

• Vi har etableret Kompasset jf. servicelovens § 82 a, b og d. 

Stevns:  

• Der har i Stevns Kommune gennem de sidste år været stort fokus på at skabe 

forebyggende indsatser i forhold til udsatte unge, og der er etableret et uvisiteret 

værested for unge. 

Kommunens oplevelser af tendenser  
 

Kommunens uddybende beskrivelser omkring tendenser og bevægelser med relevans for det 

specialiserede socialområde er afgørende for at kunne få et billede af årsagssammenhænge, 

der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. 

 

Hvilke tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i indeværende og 

kommende år  på det specialiserede socialområde? 

 

Faxe:  

• Spiseforstyrelser 

• Identitetskriser ift køn  
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• Fortsat stigning af autisme af forskellige grader 

 

Greve:  

• Der er i Greve Kommune fortsat fokus på pris, kvalitet og sammenhæng for 

borgeren. 

 

Guldborgsund:  

• Stigning i § 107 – unge med psykiske lidelser samt 

• Stigning i § 110 – forsorgshjem 

• Stigning i borgere med uadreagerende adfærd, som fordrer enkeltmandslignende 

tilbud.  

• Stigning i borgere, hvor fokus, udover funktionsnedsættelse, også omfatter 

pleje(stigende alder) 

 

Holbæk:  

• Vi skal servicere flere borgere generelt for det samme budget både på ældre og de 

specialiserede områder. Borgere bliver ældre både på det specialiserede område og 

ældreområdet. 

• I borgeres amanese i fremtiden ser vi en forøget kompleksitet af dobbeltdiagnoser. 

 

Kalundborg:  

• Den demografiske udvikling og deraf afledte udgiftpres på området. 

• Specielt er det de meget komplekse og omkostningstunge borgere der udfordrer.  

 

Køge:  

• Behov for flere tilbud til autister 

 

Lejre:  

• Komplekse problemstillinger som kræver særlige kompetencer og 1:1 

døgnbemanding samt tæt samarbjede med psykiatri.  

• Derudover behov for skæve boliger (boliger til borgere som ikke kan indgå i anden 

ordinær bolig på ordinære vilkår i boligselskaberne eller bofællesskaber) 

 

Lolland:  

• Tilgang af unge der ikke gennemfører uddannelse, og som ikke trives og som har et 

misbrug 

• Hjemløshed blandt unge (Sofa surfere) – da det er svært for de unge at få råd til 

bolig. 

 

Næstved:  

• Vi oplever flere borgere med behov for psykiatrisk tilbud; jf. SEL § 107 – (borgere 

med svære psykiatriske diagnoser og evt. dobbeltdiagnose borgere).  

• Derudover oplever vi stor efterspørgsel efter pladser til domsfældte 

udviklingshæmmede borgere – (kommunen har tilbud med 14 pladser til 

målgruppen) 

 

Odsherred:  

• Tilgang af borgere indenfor autismespekteret. 

• Tilgang af ældre borgere med psykiatriske udfordringer.  

• Borgere, der har været flere år på botilbud, men nu er blevet plejekrævende og ikke 

har brug for pædagogisk støtte. 

 

Ringsted: 

• Der opleves forandringer i gruppen af helt unge med misbrugsproblemer. 
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Roskilde: Vi ser især følgende tendenser:  

- Stigning i antallet af borgere der har brug for massiv pædagogisk hjælp  

- Stigning i antallet af borgere der har en dom til socialpædagogisk bistand 

 

Slagelse:  

Der er en betydelig efterspørgsel efter midlertidige og længerevarende døgntilbud til: 

• Borgere med dobbelt diagnose - psykiatri og misbrug – og - psykiatri og somantik  

• Komplekse borgere med dobbelt diagnose(psykiatri og misbrug) kombineret med 

adfærdsproblemer, sundhedsproblemer og svære sociale problemer. 

• De mest komplekse og uadreagrende borgere med autisme. Disse ender ofte i meget 

dyre tilbud, herunder enkeltmandstilbud. 

Der er mangel på længerevarende døgntilbud til: 

• Hjerneskadede borgere på specialiseret niveau med udadreagerende adfærd. 

• Domfældte udviklingshæmmede med dom efter type 3 og opefter. 

 

Solrød:  

• Unge med komplekse/svære psykiatriske vanskeligheder (og komorbide diagnoser)  

• Unge med spiseforstyrrelser  

• Ældre med svære psykiske lidelser, som ikke kan varetages i ældreplejen/plejehjem 

 

Sorø:  

• Der ses en tendens til flere borgere inden for autismeområdet samt borgere med 

dobbbeltdiagnoser og udadreagerende adfærd.  

 

Stevns:  

• Vi ser en stor stigning i borgere, der søger § 85.  

• Vi har også oplevet en stigning i borgere med erhvervet hjerneskade. 

 

Vordingborg:  

• Ændring i antal diagnoser over til autisme 

• Nedskæring i Regionspsykiatrien med kortere behandlingsforløb, mindre udkørsel ift 

distrikpsykiatrien og mangel på psykiatere.  
• Flere 40+’årige med dobbeltdiagnoser 

. 

Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver 
anledning til ændring i kapaciteten i forhold til de målgrupper, som 

fremgår af bilag 1? 

 

Greve:  

• Vi arbejder løbende med at tilpasse vores tilbud efter borgernes behov. 

Guldborgsund:  

• Ikke umiddelbart, men der opleves et pres på en ældre borgergruppe, hvor behov for 

personlig pleje er tilkommet samtidig med funktionsnedsættelsen 

Holbæk:  

• Ingen bemærkninger udover det, der er nævnt andre steder. 

Kalundborg:  

• Udviklingen i borgere med lav IQ kombineret med andre diagnoser og ikke mindst 

adfærdsproblematikker  
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Lejre:  

• Psykiske vanskeligheder – sindslidelse 

• Hjemløshed 

Næstved:  

• Jf. svar ovenfor 

Odsherred:  

• Ja i forhold til de komplekse sager. Dog er Odsherred en køberkommune og vil skulle 

finde tilbuddene ændre steder. 

Ringsted: 

• Ringsted Kommune oplever tilbagevendende udfordringer med at finde pladser til 

borgere med komplekse problemer som fx autisme og misbrug, autisme og 

udadreagerende adfærd. Det tager meget lang tid at finde et tilbud, og det bliver som 

regel med høje særtakster. 

Roskilde: 

Vi ser en kapacitetsudfordring for at kunne dække behovene for følgende målgrupper:  

- Stigende efterspørgsel på specialiserede tilbud til unge/voksne med autisme 

- Behov for større kapacitet af tilbud målrette mennesker med udviklingshæmning 

- Behov for større kapacitet til borgere med komplekse psykiatriske udfordringer  

Her mangles der relevante tilbud på Sjælland. 

 

Slagelse:  

Der er en betydelig efterspørgsel efter midlertidige og længerevarende døgntilbud til: 

• Borgere med dobbelt diagnose - psykiatri og misbrug – og - psykiatri og somantik  

• Komplekse borgere med dobbelt diagnose(psykiatri og misbrug) kombineret med 

adfærdsproblemer, sundhedsproblemer og svære sociale problemer. 

• De mest komplekse og uadreagrende borgere med autisme. 

Der er mangel på længerevarende døgntilbud til: 

• Hjerneskadede borgere på specialiseret niveau med udadreagerende adfærd. 

• Domfældte udviklingshæmmede med dom efter type 3 og opefter. 

 

Solrød:  

• Ovenstående i kombination med et ønske fra mange familier om at bo i nærhed til 

hjemkommunen, kan give udfordringer.  

Sorø:  

• Der opleves udfordringer med at finde pladser inden for rammeaftalen til borgere 

med øvrige svære sociale problemer samt inden for autismespektret. Det betyder, at 

der oftest på entreres med private aktører på markedet.  

Stevns:  

• Vi oplever, at vi har svært ved at finde offentlige tilbud til mennesker med svær 

problemskabende adfærd. Det drejer sig ikke om mange borgere. Her bliver det 

oftere de private leverandører, som får bestillingen 

 

Vordingborg:  

• Vi ser færre med udviklingshæmning – medfødt hjerneskade. Det har givet anledning 

til at overveje kapacitet i forhold til denne målgruppe  
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Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det 

fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? 

 

Greve:  

• Store prisstigninger og økonomisk pres på området. 

Guldborgsund:  

• Der opleves flere unge med udadreagerende adfærd, hvor man benytter sig af 

enkeltmandslignende tilbud. Her kunne kommunerne se en ide i at indgå i 

samarbejder. 

Holbæk:  

• Det specialiserede område bliver mere specialiseret. 

Køge:  

• Stigende STU-målgruppe 

Lejre:  

• Ja behov for mere sammensatte målgrupper på tilbuddene. 

Næstved:  

• Generel indlæggelsestid for både senhjerneskadede og psykiatri opleves forkortet og 

med deraf følgende hyppigere brug af specialiserede genoptræningsplaner – (hvor 

borger har behov for rehabiliterende ophold efter serviceloven). 

Odsherred:  

• Det er oplevelsen, at der er flere borgere med udadreagerende adfærd, der ikke kan 

rummes på de nuværende institutioner uden særforanstaltninger 

Slagelse:  

• Der er en stigning i ældre borgere indenfor målgrupperne – psykiatri, misbrug og 

svære sociale problemer – med svære somatiske udfordringer. Eksempelvis kan der 

peges på en stigning i behovet af pladser til alkoholdemente. 

• Der er en stigning i aldringsrelaterede problematikker hos udviklingshæmmede, hvor 

behovet for støtte efter SEL § 83 betydeligt overstiger behovet for støtte efter SEL § 

85, hvilket skaber et behov for deciderede plejehjemspladser for 

udviklingshæmmede.  

• De Særlige pladser i region Sjælland har ledige pladser, men samtidigt afviser 

tilbuddet borgere med komplekse problemer, men henvisning til de ikke kan rummes.  

• Der mangler en mellemstation mellem opholdet på de særlige pladser og de 

eksisterende socialpsykiatriske botilbud. 

• Der er brug for aflastnings/akuttilbud til at modtage borgere med svære sociale og 

adfærdsmæssige problemer i akutkrise. 

Solrød:  

• Borgere i eget hjem med svære psykiatriske lidelser, som enten ikke vurderes i 

målgruppen til – eller ønsker botilbud kunne der med fordel være samarbejde om (ift. 

specialisering og volumen) 

Sorø:  

• Der opleves fortsat et pres i forhold til, at borgeren udskrives tidligt fra 

behandlingspsykiatrien, og ofte må genindlægges. De tilbud vi har i kommunen, skal 
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kunne rumme de tiltagende dårlige borgere. Det betyder, at der må sættes ekstra 

ressourcer ind på disse borgere af hensyn til sikkerhed for alle parter.  

• I det forgange år har vi gentagne gange oplevet, at regionen har krævet, at vi skulle 

oprette enkeltmandstilbud.  

• Vi har yderligere oplevet at måtte hente ikke færdigbehandlede borgere, for 

eksempel i forbindelse med tandlægebesøg.  

• Det er umuligt at få psykiatrien i regionen til at funktionsteste borgerne i forbindelse 

med indlæggelse. Samarbejdet omkring koordinations – og udskrivningsplaner er 

yderst vanskelig.  

Stevns:  

• Omlægningerne i psykiatrien i forhold til FACT-teams har potentiale til at få 

indflydelse og bedre behandlingen og derved forebygge større foranstaltninger. Dette 

kunne måske også understøtte en højere grad af fælles kommunalt samarbejde i det 

nære, hvis vi lader os inspirere. 

Vordingborg:  

• Flere borgere med en særlig adfærd, som ikke vurderes behandlingskrævende af 

Regionspsykiatrien. Her vil flere ”skæve boliger” med social vicevært kunne være 

med til at løse denne social opgave.  

 


