INDBERETNINGSSKEMA TIL DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 2016
FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:
BESVARELSEN SENDES TIL:

NB:

Senest mandag den 16.marts 2015
Sekretariat for rammeaftaler
E-mail:
rammeaftalesekretariat@aalborg.dk
Besvarelser bedes fremsendt:
 i word-format
 med angivelse af kommunens navn
i dokumentets filnavn
 som én samlet besvarelse fra
kommunen.

SPØRGSMÅL TIL BESVARELSEN KAN RETTES TIL:

Sekretariat for rammeaftaler
Thomas Gajhede Haugaard
99 31 15 74 eller tgh@aalborg.dk
Lone Boelt Møller
99 31 15 75 eller lbm@aalborg.dk

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:
ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR)
Aalborg Kommune - socialafdelingen

ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)
Myndighedsanvarlig: socialafdelingen
Udfylder af skema: Socialfaglig konsulent Lone Malle og leder af Specialgruppen Lars Lykke Knudsen
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Myndighedsansvarlig: Ældre- og Handicapforvaltningen, Jeanett Christophersen Grønvald, 99315425, jec-aeh@aalborg.dk
Ældre- og Handicapforvaltningen, Myndihgedsafdelingen (3 visitationsenheder: Voksen-Handicap, Afklaring og Forebyggelse, Støtte og Omsorg)

1. INDLEDNING
I forbindelse med vedtagelsen af Udviklingsstrategien for 2015, blev Det forstærkede samarbejde omkring de mest specialiserede tilbud i Nordjylland godkendt. De
omfattede tilbud er alle udvalgt på baggrund af deres særlige rolle for forsyningen i Nordjylland, hvorfor der også er en forventning om, at alle kommuner med
mellemrum vil have behov for at benytte disse. Forud for vedtagelsen har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland som driftsherrer haft mulighed for at
indmelde tilbud til at blive omfattet af dette udvidede samarbejde på tværs af det nordjyske område, og på baggrund af fastlagte udvælgelseskriterier peget på syv
tilbud, der falder ind under disse kriterier. Tilbuddene er:
1. Fagcenter for Autisme og ADHD: Enterne og Specialbørnehaven Birken [Driftsherre: Aalborg Kommune].
Enterne yder døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning med hoveddiagnosen autisme i svær grad i kombination med særlig kompleks adfærd.
Specialbørnehaven Birken yder særlig dagtilbud til børn i alderen 0-7 år med hoveddiagnosen ”autisme i svær grad”, ofte i kombination med andre psykiske
udviklingsforstyrrelser.
2. Kridtsløjfen (Kridtsløjfen og Hviddalen) [Driftsherre: Aalborg Kommune].
Kridtsløjfen leverer botilbud og Hviddalen dagtilbud til døve borgere med funktionsnedsættelser, der har tegnsprog som den primære kommunikationsform.
3. Behandlingscenteret Østerskoven [Driftsherre: Region Nordjylland].
Behandlingscenteret Østerskoven leverer Intensiv døgnbaseret neurorehabilitering for mennsker med erhvervet og medfødt hjerneskade til unge og voksne
mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade. Tilbuddet har særligt fokus på unge.
4. Rehabiliteringscenter Strandgården [Driftsherre: Region Nordjylland].
Rehabiliteringscenter Strandgården yder intensiveret døgnbaseret neurorehabilitering til voksne mennesker med meget svær erhvervet hjerneskade.
Tilbuddet er beliggende på Mors, og har 10 pladser til døgnophold. Strandgården tilbyder ydelser efter Lov om Social Service § 107 om længerevarende
ophold.
5. Specialbørnehjemmet Kvisten [Driftsherre: Region Nordjylland].
Specialbørnehjemmet Kvisten yder døgnophold til multihandicappede børn og unge i alderen 0-18 år med særligt behov for sygepleje.
6. Institut for Syn og Hørelse [Driftsherre: Region Nordjylland].
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Institut for Syn og Hørelse yder rådgivning, og vejledning, tilbyder undervisning og producerer hjælpemidler til mennesker med nedsat syn , hørelse eller
andre kommunikationsvanskeligheder (herunder Cochlear implanterede; voksne med svær titnitus og lydoverfølsomhed samt ALS-diagnosticerede).

7. Det tidligere Taleinstitut som overtaget af Aalborg Kommune: HjerneskadeCenter Nordjylland og Taleinstituttet. [Aalborg Kommune].*
Hjerneskadecenter Nordjylland yder intentsiv ambulant rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade samt talepædagogisk undervisning
til borgere med ALS (LSV).
Tale-Sprogområdet yder talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og vejledning til børn med massive sproglige og kommunikative
vanskeligheder i kombination med andre komplekse problemstillinger og voksne med stemme-, stamme- og udtalevanskeligheder.
* Der er i Den Administrative Styregruppe (DAS) aftalt særskilt indmeldingsproces vedr. HjerneskadeCenter Nordjylland/Taleinstituttet. Der skal derfor ikke meldes ind i dette skema
ift. forventninger til kommunens forventede brug af tilbuddet.

Læs mere om det forstærkede samarbejde i folderen: Det Forstærkede Samarbejde - Et samarbejde med fokus på særligt specialiserede tilbud i Nordjylland.
Det forstærkede samarbejde bygger på en gensidig dialogforpligtigelse mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de kommunale/Regionale udførerfunktioner
således at det sikres, at der løbende finder en åben og rettidig dialog sted i forhold til de tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde. Det henstilles derfor
til, at der gives så nøjagtige oplysninger som muligt i nedenstående indmeldinger, idet det bedste afsæt for en frugtbar dialog skabes ved en åben adgang til at
indmelde alle de typer af udfordringer, som myndighed måtte opleve i relation til tilbuddene. Med henblik på at sikre den gensidige dialog har driftsherrene for de
respektive tilbud under det forstærkede samarbejde udarbejdet årsrapporter for disse, der er vedlagt denne skrivelse således at myndighed også har mulighed for at
forholde sig til driftsherres tanker for såvel tilbuddenes ydelser som de forskellige målgrupper.
Årsrapporterne for de respektive tilbud under det forstærkede samarbejde er vedlagt dette indmeldingsskema, men kan også tilgås via dette link:
http://www.rammeaftalernord.dk/det-forstaerkede-samarbejde.aspx. Der er endvidere i indmeldingsskemaet direkte link til de enkelte tilbuds beskrivelser på
Tildbudsportalen1 og tildbuddenes respektive ydelseskataloger eller hjemmesider.
I forbindelse med kommunens indmeldingsproces er nedenstående skemamateriale udarbejdet med henblik på at myndighedsfunktionerne i de respektive nordjyske
kommuner melder ind vedr.:
- Kommunens forventede brug af tilbuddene (kommunens myndighedsfunktion angiver det forventede forbrug af de respektive tilbud og begrunder samme)
1

Dog med undtagelse af Institut for Syn og Hørelse og Det tidligere Taleinstitut som overtaget af Aalborg Kommune, der begge qua deres opgaveportefølje ikke figurerer på Tilbudsportalen
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-

Kommunens ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddene (kommunens myndighedsfunktion angiver de evt. ønsker til ændringer og udvikling af tilbuddene,
således at disse matcher kommunens efterspørgsel)
Kommunens begrundelse ved forventning om ingen eller meget begrænset brug af tilbuddene (kommunens myndighedsfunktion begrunder her uddybende
årsag til meget begrænset eller ingen anvendelse af tilbudet)

2. Oversigt over tilbud, ydelse(r) og målgruppe(r)
Tilbud

Ydelse/§§

Målgruppe

1.

Fagcenter for Autisme og ADHD:
Specialbørnehaven Birken

Særlige dagtilbud (SEL § 32)
(Link til Tilbudsportalen)

Børn i alderen 0-7 år med hoveddiagnosen ”autisme i svær grad”, ofte
i kombination med andre psykiske udviklingsforstyrrelser

1.

Fagcenter for Autisme og ADHD: Enterne

Udviklingshæmmede børn og unge med hoveddiagnosen autisme i
svær grad i kombination med særlig kompleks adfærd

2.

Kridtsløjfen: (Kridtsløjfen og Hviddalen)

3.

Behandlingscenteret Østerskoven

4.

Rehabiliteringscenter Strandgården

5.

Specialbørnehjemmet Kvisten

6.

Institut for Syn og Hørelse

Døgntilbud (SEL § 67)
Længerevarende ophold (SEL § 107)
(Link til Tilbudsportalen)
Botilbuddet Kridtsløjfen (SEL § 85) (Link til Tilbudsportalen)
Dagtilbuddet Hviddalen (SEL § 104) (Link til Tilbudsportalen)
Døgntilbud (SEL § 67)
Længerevarende ophold (SEL § 107)
Intensiv døgnbaseret neurorehabilitering for mennsker med
medfødt og erhvervet hjerneskade.
Ydelsesbeskrivelse medfødt hjerneskade
Ydelsesbeskrivelse erhvervet hjerneskade
(Link til Tilbudsportalen)
Intensiv døgnbaseret neurorehabilitering for mennsker med
erhvervet hjerneskade (SEL § 107) Ydelsesbeskrivelse
(Link til Tilbudsportalen)
Aflastningstilbud (SEL § 67) Ydelsesbeskrivelse
Døgntilbud (SEL § 67) Ydelsesbeskrivelse
(Link til Tilbudsportalen)
Rådgivning og vejledning, undervisning, hjælpemidler (SEL, FDL,
LSV). Ydelsesbeskrivelser

7.

Det tidligere Taleinstitut (som overtaget
af Aalborg Kommune):
HjerneskadeCenter Nordjylland

Intensivt ambulant rehabiliteringstilbud på specialiseret niveau
(SEL, LAB, LAS, LSV, FSL).
Talepædagogisk undervisning til borgere med ALS (LSV)

Døve borgere med funktionsnedsættelser, der har tegnsprog som den
primære kommunikationsform.
Unge og voksne mennesker med moderat, svær til meget svær
medfødt hjerneskade. Tilbuddet har særligt fokus på unge.

Voksne mennesker med svær til meget svær erhvervet hjerneskade

Multihandicappede børn og unge i alderen 0-18 år med særligt behov
for sygepleje.
Mennesker med nedsat syn, hørelse eller andre
kommunikationsvanskeligheder, bl.a. Cochlear implanterede; voksne
med svær tinnitus og lydoverfølsomhed, ALS diagnosticerede.
Børn, unge og voksne med lette til moderate og svært kognitive
(herunder sproglige), emotionelle, personlighedsmæssige og/eller
fysiske følger efter erhvervet hjerneskade
Voksne diagnosticeret med ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose)
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7.

Det tidligere Taleinstitut (som overtaget
af Aalborg Kommune):
Tale/Sprog området

Talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og
vejledning til børn (FSL, SEL).
Talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og
vejledning til voksne (LSV).

Børn med massive sproglige og kommunikative vanskeligheder i
kombination med andre komplekse problemstillinger.
Voksne med stemme-, stamme- og udtalevanskeligheder

Anvendte forkortelser: SEL = Lov om Social Service, LSV = Lov om specialundervisning for voksne, FSL = Folkeskoleloven, LAB = Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Lov om aktiv socialpolitik
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3. INDBERETNINGSSKEMAER OG ”FRI-TEKST” VEDR. KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BRUGEN OG ØNSKER TIL UDVIKLING AF TILBUDDENE
I nedenstående indberetningsskemaer bedes kommunens myndighedsfunktion oplyse informationer om kommunens forventede anvendelse af samt krav til tilbuddene under det forstærkede samarbejde
i såvel tal som ord. Idet det forstærkede samarbejde bygger på en gensidig dialogforpligtigelse mellem myndighed og udfører omkring disse særligt udpegede tilbud, henstilles der til at indmeldingerne
angives så præcist som muligt og at de tilknyttede kommentarer har en uddybende karakter.
Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen

1. FAGCENTER FOR AUTISME OG ADHD: ENTERNE +VIFTEN
A: Efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Uændret efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Stigende efterspørgsel

X (FB + ÆH)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

(Angiv i tal)

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

8-10 (FB+ÆH)
(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
(Angiv i ord)

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
ÆH: ikke behov for ændringer

ÆH: ikke behov for ændringer
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Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen

1. FAGCENTER FOR AUTISME OG ADHD: SPCEIALBØRNEHAVEN BIRKEN
A: Efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

X (FB)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

(Angiv i tal)

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

Max 25
(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
(Angiv i ord)
ÆH: kan ikke besvares, da ÆH visitationsenhed voksen-handicap ikke er myndighed for børn og unge

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

(Angiv i ord)
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2. KRIDTSLØJFEN: KRIDTSLØJFEN
A: Efterspørgsel

Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen
Faldende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

X (ÆH)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

ÆH: 5 pladser

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
(Angiv i ord)

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
ÆH: oplever ikke behov for ændringer

ÆH: oplever ikke behov for ændringer
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Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen

2. KRIDTSLØJFEN: HVIDDALEN
A: Efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

X (ÆH)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

ÆH: 5-7

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
(Angiv i ord)

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

(Angiv i ord)
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3. BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN
A: Efterspørgsel

Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen
Faldende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

X (FB+ÆH)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

FB: 2-3 + 1 (b&u)
ÆH: 1-2

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

FB: Behovet forventes uændret
ÆH: benytter tilbuddet efter behov og anbefalinger fra sygehusets
genoptræningsplaner
Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.
Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
(Angiv i ord)
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
(Angiv i ord)
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
ÆH: typisk visisteres borgere af FB, da der ofte er tale om borgere, der endnu ikke har fået tilkendt en pension.
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Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen

4. REHABILITERINGSCENTER STRANDGÅRDEN
A: Efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

X (FB)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

FB: 0-1
ÆH: 1-2

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

FB: Det er vores oplevelse, at vores borgere og deres pårørende ikke ønsker en
plads så langt væk som Mors. Der er i stedet efterspørgsel efter
rehabiliteringstilbud i eller tæt ved hjemkommunen.
ÆH: benytter tilbuddet efter behov og anbefalinger fra sygehusets
genoptræningsplaner

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
FB: Tilbuddets placering og borgernes ønske om at være tæt på pårørende i
rehabiliteringsfasen.

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
(Angiv i ord)
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
(Angiv i ord)
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
ÆH: Typisk visiteres borgere til strandgården af FB, da der ofte er tale om borgere, der endnu ikke har fået tilkendt en pension.
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Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen

5. SPECIALBØRNEHJEMMET KVISTEN
A: Efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Uændret efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet

Stigende efterspørgsel
X (FB)

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2015

(Angiv i tal)

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet

FB: 1
(Angiv i ord)

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
(Angiv i ord)

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

(Angiv i ord)
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6. INSTITUT FOR SYN OG HØRELSE
A: Efterspørgsel

Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af efterspørgslen
Faldende efterspørgsel

Angiv kommunens forventninger til anvendelsen af tilbuddet fremadrettet
Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af tilbuddets ydelser

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet
I tilfælde af at kommunen kun i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende et givent tilbud
fremadrettet, bedes kommunen her redegøre for årsagen hertil.

Uændret efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

X (ÆH)
ÆH: Uændret behov i forhold til forventet brug af ekspertviden på såvel synshørelse- som teknologiområdet. Dette gælder viden om produkter og praktisk
afprøvning.
Årsag (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

Hvad har kommunen konkret sat i stedet for anvendelse af tilbuddet?

(Angiv i ord)

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).
I tilfælde af ønsker om ændringer/udvikling i forhold til tilbuddenes beskrivelse af ydelsesindhold,
serviceniveau og resultater angives disse i nedenstående skema (opleves ydelsesbeskrivelserne at være
tilstrækkeligt tydelige, og er der overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).

Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder)
(Angiv i ord)

ÆH: Vigtigt at videreudvikle samarbejdet, så der er overensstemmelse mellem
instituttets vurderinger og kommunens afgørelser i forhold til lovgivning i
Serviceloven § 112 og § 113.(væsentlighedskriterier og almindelige forbrugsgoder).
Der er ikke altid overensstemmelse med ønske og kommunal ydelsesopgave.

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger)
ÆH: Ydelserne bruges af ÆHs 2 visitationsafdelinger: Afklaring og Forebyggelse (AFFO) og Støtte og Omsorg (STOM) . Faggrupper: sagsbehandlende sekretærer og terapeuter
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