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DRIFTSHERREBESVARELSE
TENDENSER OG TEMAER


Oplever Regionen, at der er særlige tendenser og/eller temaer på området, der med fordel bør være fælles
opmærksomhed om? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Center for Døvblindhed og Høretab – Undervisningsområdet
På Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) har der været en faldende efterspørgsel i Skoleafdelingen for døvblinde børn samt i Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser. Der bør derfor være
opmærksomhed på den samlede udvikling i efterspørgslen på undervisningsområdet med særligt fokus på børneskoletilbuddet (efter folkeskoleloven).
Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser
Efterspørgslen efter ydelsen på Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser har
været stabil i perioden fra 2010 til og med 2012. Der har dog været et fald fra 2012 til 2013.
Baggrunden er, at brugen af Cochlear Implant operationer (CI-operationer) har medført at børn med høretab og
yderligere funktionsnedsættelser i øget omfang bliver inkluderet i alternative undervisningstilbud i form af specialklasser eller inkluderet med intensiv støtte og specialpædagogisk bevågenhed i kommunernes hjemskoler.
Det er endnu uvist, om der på længere sigt vil være tale om en permanent nedgang i efterspørgslen i forhold til børn
med yderligere funktionsnedsættelser, eller om flere børn på trods af CI-operationer senere viser sig, at have et
behov for specialundervisningstilbuddet på CDH. Dette gælder bl.a. de børn, der udover et høretab, har andre alvorlige handicap resulterende i både indlæringsmæssige, psykologiske og sociale vanskeligheder.
Skoleafdelingen for døvblinde børn
På Skoleafdelingen for døvblinde børn har der i perioden fra 2010 til 2013 været en faldende udnyttelse af kapaciteten. Der har været en stabil tilgang, som dog ikke har kunnet opveje en ekstraordinær stor afgang af børn, der overgår til ungdomsuddannelse.
Styrkelse af områdets bæredygtighed
I slutningen af 2014 foretager CDH en organisatorisk sammenlægning af de to undervisningstilbud; høretabs- og
døvblindeområdet. Dette er med til at sikre, at der fortsat kan bevares et fagligt bæredygtigt miljø på området.
Indsatsen på området er væsentlig både for målgruppen og kommunerne, der i stigende omfang efterspørger rådgivning og vejledning både på det pædagogiske og tekniske område i den inkluderende specialundervisning for børn
med høretab. Der er dermed fortsat behov for at sikre let adgang til specialviden om kompetencer på det undervisningsmæssige område for børn med høretab.

Center for Døvblindhed og Høretab – Sikring af tegnsprogsmiljøet
Det er væsentligt for målgruppen, at tegnsprogsmiljøet i Danmark forsat sikres og udvikles. CDH er her en central
aktør. CDH varetager undervisning baseret på visuel kommunikation og tegnsprog til børn, for hvem CI-operationen
ikke medfører den forventede sproglige udvikling eller ikke er en fysisk mulighed. Derudover spiller CDH en afgørende rolle som undervisnings- og uddannelsessted for gruppen af unge og voksne døve. Dette sker bl.a. i kraft af, at
CDH over en årrække har opbygget Danmarks største tegnsproglige undervisningstilbud til voksne tegnsprogsbrugere.
I en situation hvor antallet af brugere af tegnsprog er faldende på landsplan er det afgørende at tegnsprogsmiljøet
omkring CDH indtænkes og bevares, som et væsentligt element i de fremtidige løsninger.
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Ændringer i målgruppen på forsorgshjemsområdet
Region Nordjylland driver forsorgshjemmet Boformen Aas i Thisted. Tilbuddet har 15 pladser. Der kan konstateres
en markant udvikling i målgruppen. De borgere, der henvender sig eller henvises til tilbuddet, har generelt mere
komplekse problematikker og flere vanskeligheder end tidligere. Der er oftest tale om borgere med et omfattende
og længerevarende misbrug i kombination med massive psykiatriske problemstillinger og sociale vanskeligheder.
Antallet af hjemløse borgere uden egen bolig har samtidig været stigende. For et par år tilbage var langt hovedparten af borgerne på Boformen Aas funktionelt hjemløse. I dag er der flere, herunder særligt den yngre gruppe af
borgere, der ikke disponerer over egen bolig eller værelse, eller som bor midlertidigt og uden kontakt til familie,
venner eller bekendte.
Endelig er der sket en ændring i målgruppens gennemsnitsalder, der er faldet markant inden for de seneste fem år.
Der er sket en væsentlig stigning i optagelser af borgere i alderen mellem 18-30 år. Der bor i december 2013 i alt 6
borgere under 40 år på tilbuddet.
Boformen Aas oplever, at en stadig stigende andel af de ældre borgere på tilbuddet efterspørger alternative
botilbud. Region Nordjylland anbefaler derfor, at Den Administrative Styregruppe igangsætter en undersøgelse af
behovet for alternative botilbud til denne gruppe af mennesker med helt særlige livsvilkår.
Øget fokus på kontinuitet og sammenhængende forløb for børn og unge anbragt på sikrede institutioner
Regionen driver Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev.
I overensstemmelse med det arbejde der foregår i det kommunale koordinationsforum, anbefaler regionen, at der
formuleres fælles strategier med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge,
der har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset.
Af den fælles tekst, som det kommunale koordinationsforum har udarbejdet til udviklingsstrategien for 2015 fremgår, at ”det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal bevares og
udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er det væsentligt at have fokus
på ”den gode overgang”.
Fælles for gruppen af børn og unge som har ophold på en sikret institution er, at de oftest har haft et forudgående
forløb med kontakt til de sociale myndigheder inden anbringelsen, og at der efter opholdet på den sikrede institution forsat vil være et behov for en indsats, der griber relevant ind i barnets/den unges hverdag og videre liv.
Opholdet på den sikrede institution kan i mange situationer give anledning til en kontakt med den unge, som hidtil
ikke har været muligt at opnå gennem andre foranstaltninger. Det er i sådanne tilfælde helt centralt, at denne mulighed udnyttes, og at der bygges videre på den gode udvikling, når barnet/den unge udskrives fra institutionen. En
forudsætning for at dette kan lykkes er, at der etableres sammenhængende indsatser, der understøtter den igangsatte udvikling.
Vurderingen er, at dette vil styrke muligheden for at etablere vellykkede videre forløb for barnet/den unge efter
endt ophold på den sikrede institution og samtidigt være ressourcebesparende for den enkelte kommune.
Der er forskellige løsningsmuligheder, der kan bidrage til at understøtte og styrke kontinuiteten og en sammenhængende indsats. Regionen anbefaler, at disse muligheder beskrives og vurderes.

STRATEGIER OG TENDENSER

Har Regionen særlige strategier, som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? (skriv hvilke i boksen
nedenfor)

Regionen har for nærværende ikke konkrete strategier, der skal være fokus på, men for god ordens skyld henledes
opmærksomheden på, at der primo 2014 gennemføres en række dialogmøder på direktionsniveau mellem regionen
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og de enkelte kommuner. Disse møder vil blandt andet give input til Region Nordjyllands virksomhedsstrategi for
den kommende valgperiode. Denne strategi vil således kunne indeholde elementer, der bør være fokus på i rammeaftalen for 2015.

PLANLAGTE TILBUD INDEN FOR DE KOMMENDE TO ÅR


Har Regionen planer om at etablere nye tilbud indenfor de kommende to år? Hvis, så angives hvilken type tilbud (f.eks.
døgntilbud), målgruppe for tilbuddet, antal pladser i tilbuddet, planlægningshorisont for ibrugtagning (år). Angiv endvidere hvorvidt dette vil have konsekvenser for eksisterende tilbud under rammeaftalen:

Regionen har ikke for nærværende planer om etablering af nye tilbud, men opmærksomheden henledes på, at
ovennævnte dialogmøderække kan give anledning til, at der indgås bilaterale aftaler om leverance af regionale
ydelser.

TOMME PLADSER


Oplever Regionen at der er særlige problemstillinger med tomme pladser/ledig kapacitet? Hvis ja, så uddyb venligst
herunder:

Center for Døvblindhed og Høretab
Udvikling på Skoleafdelingen for børn
Der er ledig kapacitet på Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelse. På
opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 1,8 ud af 12 pladser.
Derudover har der som følge af ekstraordinær stor afgang af børn været en faldende udnyttelse af kapaciteten på
Skoleafdelingen for døvblinde børn. På opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 3,8 ud
af 11 pladser.
Udvikling på døgntilbuddet for døvblinde børn
Der er et stort sammenfald mellem de børn, der benytter Skoleafdelingen for døvblinde børn og døgntilbuddet for
døvblinde børn, Bøgehuset. Ligesom i Skoleafdelingen har der i Bøgehuset været en faldende udnyttelse af kapaciteten grundet en ekstraordinær stor afgang af børn af samme årgang, som er overgået til voksenområdet på CDH.
Ligesom i Skoleafdelingen har der været en stabil tilgang på børnedøgnområdet, der dog ikke har kunnet opveje den
store afgang af børn.
På opgørelsestidspunktet var der samlet set i 2013 en ledig kapacitet på 2,9 ud af 10 pladser på Bøgehuset.
Hjerneskadeområdet
Region Nordjylland driver de to eneste døgnbaserede fase 3 rehabilteringstilbud til mennesker med erhvervet og
medfødt hjerneskade i regionen; Behandlingscentret Østerskoven i Hobro, der har 16 døgnpladser til mennesker
med medfødt hjerneskade og 6 døgnpladser til mennesker med erhvervet hjerneskade samt Rehabiliteringscenter
Strandgården på Nykøbing Mors, der har i alt 10 døgnpladser til mennesker med erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø.
Regionen kan konstatere et fald i efterspørgslen på pladser på hjerneskadeområdet. Regionen vurderer, at det er
afgørende, at Regionen og kommunerne i fællesskab og i et tæt konstruktivt samarbejde sikrer, at alle borgere med
en kompleks medfødt eller erhvervet hjerneskade har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering. Det er
samtidig afgørende, at samspillet mellem de regionale tilbud og kompetencerne i kommunerne styrkes endnu mere,
så den enkelte borger sikres et kvalificeret og sammehængende forløb, der er koodineret forløb på tværs af de
forskellige involverede aktører og tilbud.
Der henvises til at begge tilbud er indstillet til at være omfattet af det forstærkede samarbejde.
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Specialbørnehjemmene
Specialbørnehjemmene er et tilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne efter lov om social
service § 66, stk. 6. Tilbuddet er organiseret som en enhedsorganisation med 6 afdelinger med i alt 39 pladser, der
ligger geografisk spredt i den nordjyske region.
Region Nordjylland kan konstatere et fald i efterspørgslen på pladser til tilbuddet. Region Nordjylland vil undersøge
baggrunden for ændringerne i anvendelsen med henblik på en vurdering af, om der er tale om en midlertidig nedgang i efterspørgslen eller ændringerne er af mere permanent karakter.

VENTELISTER


Oplever Regionen at der er særlige problemstillinger med ventelister? Hvis ja, så uddyb venligst herunder:

Forsorgshjemsområdet
Boformen Aas har ialt 15 pladser. Tilbuddet har de seneste år haft en overbelægning. Antallet af borgere, der er
blevet afvist, har i årene 2011 og 2012 været på ca. 200 om året. Antallet af afvisninger i år er på samme niveau som
de to seneste år. Langt hovedparten af afvisningerne skyldes mangel på pladser. Et mindre antal af borgere afvises,
fordi de ikke tilhører målgruppen, eksempelvis unge under 18 år, borgere med massive plejebehov eller borgere
med mindre komplekse behov og vanskeligheder
Det bemærkes, at det angivne antal af afvisninger skal tages med et vist forbehold, da der eksempelvis kan være
gengangere i opgørelsen, hvor det er den samme person, der bliver afvist på såkaldte flere, forskellige henvendere
(henvendelse ved læge, sagsbehandler og borgeren selv). Tilsvarende er der ofte tilfælde, hvor der kan være
usikkerhed om der er tale om en reel forespørgsel om optagelse eller blot en afklaring i forhold til, om der er plads
på tilbuddet.
Den gennemsnitlige opholdstid er blevet forlænget i forhold til tidligere, hvor borgerne typisk var indskrevet et par
uger ad gangen. I dag er opholdene oftest på flere måneder, når der er tale om målgruppen af borgere med de mest
komplekse behov. Dette skyldes dels ændringer i kompleksiteten i forhold til borgernes vanskeligheder, men
opholdene forlænges også, fordi det ikke er muligt at henvise til andre egnede bo- eller behandlingstilbud. Dette
gælder særligt i forhold til gruppen af ældre borgere.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

DRIFTSHERREINDMELDINGER


Herunder kan Regionen indmelde eventuelle driftsherreindmeldinger som eksemplevis op-/nedjustering af pladser,
ændringer i fagligt indhold på tilbud mv.:

Navn på tilbud: Sødisbakke
Målgruppe:
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Mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedesættelse.
Ydelser:
Lov om social service §§104, 108 og lov om almene boliger § 85.
Beskrivelse af forslag:
Sødisbakke er organiseret som en enhedsorganisation med 10 botilbud samt et aktivitets- og samværstilbud. Der er i
alt 122 døgnpladser samt 85 aktivitets- og samværspladser.
Region Nordjylland har som en del af udviklingsplanen for Sødisbakke besluttet at igangsætte et arbejde, der har til
formål at skærpe den faglige profil på de enkelte botilbud samt på aktivitets- og samværstilbuddet. Formålet er at
sikre endnu større tydelighed og gennemsigtighed i indholdet af ydelsen på de enkelte tilbud. Dette
udviklingsarbejde kan give anledning til ændringer i forhold til det enkelte tilbuds nuværende ydelser og faglige
profil.
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
De konkrete tiltag kan medføre en ændring i takstniveauet på de enkelte botilbud.
Kontaktoplysninger: Anders H. Hildestad, tlf. 29 41 30 82, anhahi@rn.dk

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:
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