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Indledning 

Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Region Hovedstaden 

træder i kraft d. 1. januar 2023. De udviklingsprojekter der igangsættes i regi af hovedstadsregionens 

rammeaftale er med udgangspunkt i de i rammeaftalen fastsatte fokusområder. Der udpeges et 

fokusområde med henblik på at skabe ny viden om en målgruppe, indsatser, strukturer m.v. og for at kunne 

fokusere og styrke koordinationen og samspillet mellem kommunerne i regionen og Region Hovedstaden 

for at sikre forsyningen af højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Et af 

fokusområderne i Rammeaftale 2023-2024 er: Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Fokusområdet 

er en fortsættelse fra Rammeaftale 2021-2022, da flere kommuner oplever, at det til tider kan være 

udfordrende at finde det rette tilbud til borgere med behov for højt specialiserede tilbud.  

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde har bestilt en afdækning af tilbudsviften i 2022, 

som skal belyse, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som imødekommer 

kommunernes behov på det specialiserede socialområde. Der blev udarbejdet en afdækning af 

tilbudsviften i 2019, som medførte, at en fælles økonomimodel blev udarbejdet – en økonomimodel der 

skal være med til at sikre, at tilbudsviften løbende tilpasses kommunernes behov på området gennem 

oprettelse af nye pladser.  

I 2019 viste afdækningen, at kommunerne primært oplevede, at det var en udfordring at finde relevante 

tilbud til følgende målgrupper: børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, børn og unge med 

udadreagerende adfærd, voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, 

afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l., voksne med et massivt plejebehov kombineret med 

en psykiatrisk diagnose og voksne med et massivt plejebehov kombineret med et aktivt misbrug. Der 

udarbejdes en afdækning igen i 2022 for at belyse udviklingen af kommunernes behov for pladser på det 

specialiserede socialområde.   

Til arbejdet med fokusområdet om tilbudsviften er der nedsat en baggrundsgruppe, der består af 

kompetencepersoner fra kommunerne og regionen. Beslutninger vedr. afdækningen, såsom indhentning af 

data m.v. er taget i baggrundsgruppen, hvor data desuden er drøftet, behandlet og samlet i nærværende 

afdækning. Afdækningen er udarbejdet af Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede 

socialområde.  

Opsamling 

På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger på, hvilke målgrupper de oplever, at det er en udfordring at 

finde relevante matches mellem støttebehov og pris til, træder fem målgrupper frem: 

• Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser (angives af 83 pct. af kommunerne)  

• Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (angives af 82 pct. af kommunerne). 

• Børn og unge med Asperger kombineret med OCD, en spiseforstyrrelse, angst e.l. (angives af 71 

pct. af kommunerne) 

• Voksne med en psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt misbrug (angives af 71 pct. af 

kommunerne)  
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• Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende 

seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l. (angives af 66 pct. af kommunerne)  

Der er en stor variation i, hvor mange af kommunerne der angiver, at de har udfordringer med at finde 

relevante tilbud. Der viser sig ikke en sammenhæng mellem, om man har et tilbud i egen kommune eller 

ikke har et tilbud i egen kommune og oplever udfordringer med at finde tilbud. Der er derudover heller ikke 

en geografisk sammenhæng i udfordringsbilledet. 

 

Den primære årsag til, at kommunerne oplever udfordringer med relevante matches til målgrupperne er 

’manglende tilbud’, ’faglige hensyn’ og ’ventelister’.  

 

Størstedelen af kommunerne oplever stigninger i alle målgrupperne over de seneste fire år. Alle 29 

kommuner oplever fx en stigning i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, mens lidt 

under halvdelen af kommunerne oplever en stigning i børn og unge med udadreagerende adfærd. Ved de 

resterende målgrupper har mellem 67 pct. og 97 pct. af de kommuner i hovedstadsregionen, der har svaret 

på spørgsmålet, oplevet en stigning i målgruppen. Der er ingen af kommunerne, der har oplevet fald i 

nogen af målgrupperne over de seneste fire år.  

 

Ift. funktionsniveau, angiver kommunerne ved alle målgrupper, at størstedelen af de borgere som de har 

svært ved at finde relevante matches til, har ”svære begrænsninger”.  

 

I regi af baggrundsgruppen arbejdes der på at finde løsninger på kommunernes udfordringer med at finde 

relevante tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med andre udfordringer (fra 

Afdækning 2019). Drøftelserne tager udgangspunkt i brug af økonomimodellen, og handler bl.a. om 

udfordringer med anlægsrammen, incitamenter mv.  

 

I forbindelse med det videre arbejde med fokusområdet Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte 

anbefaler baggrundsgruppen at: 

• Der gennemføres en afdækning, der kortlægger omfanget af kommunernes behov for 

specialiserede pladser til de fem ovenstående målgrupper. Altså hvor mange borgere (antal) inden 

for hver målgruppe kommunerne er udfordrede på at finde relevante matches til. I samme 

afdækning undersøges det, hvad kommunerne oplever som borgernes primære udfordring, og 

hvilke typer tilbud kommunerne mangler til målgrupperne.  

• Der særligt på børne- og ungeområdet skal være opmærksomhed på, hvilke typer tilbud 

kommunerne har behov for ift. de forskellige målgrupper. På børne- og ungeområde kan det fx 

være dagtilbud og/eller matrikelløse tilbud frem for egentlige bosteder. I den årlige 

monitoreringsrapport for hovedstadsregionens kommuner fastholdes desuden en opmærksomhed 

på stigningen i målgrupper på børne- og ungeområdet og årsagerne hertil.  

• Det på voksenområdet undersøges i hvilke tilfælde, der er tale om, at kommunerne mangler 

relevante midlertidige botilbud efter SEL § 107. Mangel på botilbud efter SEL § 107 er nævnt af 

flere kommuner i kommentarerne til spørgeskemaet, og det var ligeledes en af de udfordringer, 

som kommunerne fremhævede ifm. en workshop i foråret 2021 om økonomimodellen.  
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• Der arbejdes videre med at undersøge, om en del af de udfordringer kommunerne oplever ift. at 

finde relevante matches til borgerne kan imødekommes med fx tværkommunal 

kompetenceudvikling, matrikelløse tilbud e.l., så specialviden inden for forskellige områder bliver 

bredt ud til botilbud, dagbehandlingstilbud mv. 

• Det henstilles til KKR Hovedstadens rekrutteringstaskforce og uddannelseskoordinator at flere 

kommuner fremhæver, at botilbuddene oplever betydelige rekrutteringsudfordringer. 

Kommunerne i hovedstadsregionens udfordringer med at finde relevante specialiserede tilbud 

De følgende afsnit er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Fælleskommunalt 

sekretariat i sommeren 2022 blandt de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Alle 29 kommuner har svaret 

på størstedelen af spørgsmålene. I spørgeskemaundersøgelsen blev kommunerne spurgt ind til: 

• Om de oplever en udfordring med at finde relevante matches mellem pris og støttebehov til 

udvalgte målgrupper 

• Udviklingen i målgruppen de seneste fire år 

• Årsager til, at det er en udfordring at finde relevante tilbud til målgruppen 

• Om de har egne tilbud til målgruppen 

• Funktionsniveau hos størstedelen af de borgere, det er svært at finde relevante tilbud til 

Målgrupperne i afdækningen er videreført fra afdækningen i 2019 for at sikre et sammenligningsgrundlag. 

Tilbage i 2019 blev målgrupperne udvalgt på baggrund af 1:1 besøg i hovedstadsregionens kommuner, 

samt på baggrund af drøftelser med myndighedsledere i udvalgte kommuner.  

Afdækningen angiver bl.a. andelen af kommuner i hovedstadsregionen, der oplever udfordringer med at 

finde relevante tilbud til målgrupperne. Det er vigtigt at pointere, at afdækningen ikke angiver, hvor stor en 

udfordring kommunerne oplever, at det er, og dermed ikke hvor mange borgere det drejer sig om.  

De geografiske oversigter inddrages i afdækningen, ved de målgrupper som størstedelen af kommunerne 

oplever, at det er en udfordring at finde relevante tilbud til.  

 

Tilbud til børn og unge 

Følgende afsnit handler om målgrupperne: Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, 

angstproblematikker, udadreagerende adfærd og autismespektrumforstyrrelser. 

Figur 1 angiver, hvor mange af de kommuner i hovedstadsregionen, der aktuelt oplever, eller har oplevet 

inden for det seneste år, at det er en udfordring at finde et relevant match mellem pris og støttebehov til 

børn og unge i ovenstående målgrupper.  

Mellem 60 pct. og 80 pct. af de kommuner i hovedstadsregionen, der har svaret på spørgsmålet, oplever ’i 

stor grad’ eller ’i nogen grad’, at det er en udfordring at finde relevante matches mellem pris og 

støttebehov til alle målgrupperne. 24 ud af 29 kommuner angiver, at det især er en udfordring at finde et 

relevant match til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser (83 pct.) og 23 ud af 28 kommuner 

angiver børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (82 pct.). 
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Figur 1: Andel kommuner der oplever udfordringer ved at finde relevante tilbud til målgrupperne 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Anm.: I figuren angives udelukkende svarkategorierne ’I nogen grad’ og ’I stor grad’, hvorfor summen ikke er 100 

Flere kommuner angiver i kommentarer til spørgeskemaet, at målgruppen af børn og unge med betydelige 

funktionsnedsættelser ofte dækker over børn og unge med komorbiditet. Det kan fx dreje sig om børn og 

unge med betydelige funktionsnedsættelser kombineret med psykiatriske diagnoser og/eller sociale 

udfordringer. Kommunerne fremhæver ligeledes, at det kan være udfordrende at finde tilbud til 

målgruppen, hvor der er overensstemmelse mellem pris og kvalitet, og at tilbuddene har svært ved at 

rekruttere personale. 

Ift. målgruppen af børn og unge med angstproblematikker angiver flere kommuner, at angstdiagnosen 

sjældent er den primære diagnose, da barnet/den unge ofte har andre diagnoser eller udfordringer, som fx 

autismespektrumforstyrrelser. Det samme gør sig gældende ift. børn og unge med udadreagerende 

adfærd, der ofte også har en ADHD-diagnose, angst, depression eller et aktivt misbrug. 

De grafiske oversigter 1 viser kommunernes besvarelser på spørgsmålet om, om det er udfordrende at 

finde relevante matches til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser og 

autismespektrumforstyrrelser.  

Den første oversigt viser, at tre kommuner angiver, at de ’i mindre grad’ oplever, at det er en udfordring at 

finde relevante tilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, mens to kommuner svarer 

’ved ikke’, 17 kommuner svarer ’i nogen grad’ og syv kommuner svarer ’i stor grad’.  

Ift. børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, angiver fire kommuner, at det ’i mindre grad’ er 

udfordrende at finde relevante tilbud til målgruppen, mens én kommune har angivet ’ved ikke’, 12 

kommuner har angivet ’i nogen grad’ og 11 kommuner har angivet ’i stor grad’.  
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Geografisk oversigt 1: Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser 

  

Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

17 af de 29 kommuner angiver, at de har et kommunalt tilbud til børn og unge med betydelige 

funktionsnedsættelser i kommunen, mens de resterende 12 kommuner ikke har. Der er ikke umiddelbart 

en sammenhæng mellem kommunernes besvarelser ift., om de har et eget tilbud, og om det er 

udfordrende at finde relevante matches til målgruppen. Data viser, at to af de kommuner, der har svaret, at 

de ’i stor grad’ oplever, at det er udfordrende at finde relevante matches, selv har kommunale tilbud, mens 

de resterende fire kommuner der svarer ’i stor grad’, ikke har tilbud i kommunen. De tre kommuner der 

svarer, at det ’i mindre grad’ er en udfordring at finde relevante matches til målgruppen, har ikke et tilbud 

til målgruppen i kommunen.  

23 af kommunerne i hovedstadsregionen angiver, at de har et tilbud til børn og unge med 

autismespektrumforstyrrelser i kommunen, mens de resterende fem kommuner ikke har et tilbud til 

målgruppen. Af de 11 kommuner der svarer, at de ’i stor grad’ oplever, at det er en udfordring at finde 

relevante tilbud til målgruppen har ni kommuner et tilbud i kommunen, mens de resterende to kommuner 

ikke har et tilbud. Af de fire kommuner der har angivet, at de ’i mindre grad’ oplever, at de har udfordringer 

med at finde relevante matches til målgruppen, har et tilbud til målgruppen i kommunen.  

Af figur 2 ses, hvordan kommunerne har oplevet udviklingen i målgrupperne de seneste fire år. Alle 29 

kommuner i hovedstadsregionen oplever en stigning i børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, 97 

pct. af de 29 kommuner oplever en stigning i antallet af børn og unge med angstproblematikker, og ingen 

kommuner oplever et fald i nogle af de fire målgrupper. 
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Figur 2: Udvikling i målgrupperne, 2018-2022  

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Figur 3 viser, hvad kommunerne angiver som årsager til, at det er udfordrende at finde et relevant match 

mellem støttebehov og pris til målgrupperne. Kommunerne angiver, at den primære årsag er ’manglende 

tilbud’ på tværs af alle fire målgrupper. 

Figur 3: Årsag til udfordring med relevant match 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Figur 4 viser, hvilket funktionsniveau kommunerne vurderer at størstedelen af de børn og unge i 

målgrupperne, som de har svært ved at finde relevante matches til, har. I alle fire målgrupper vurderer 

kommunerne at mere end halvdelen af de børn og unge, som er svære at finde relevante matches til, har 

’svære begrænsninger’. I målgruppen af børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, gælder det, 

at 71 pct. af disse har ’svære begrænsninger’, mens det tilsvarende for børn og unge med 

autismespektrumforstyrrelser er 61 pct.  

 

17%

3%

39%

76%

97%

46%

100%

7%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Betydelige funktionsnedsættelser

Angstproblematikker

Udadreagerende adfærd

Autismespektrumforstyrrelser

Ved ikke Stigning i målgruppen Ingen ændring Fald i målgruppen

Betydelige
funktionsnedsættelser

Angstproblematikker
Udadreagerende

adfærd
Autismespektrumforstyr

relser

Ingen udfordring 7% 9% 10% 2%

Geografisk placering 52% 11% 13% 21%

Faglige hensyn 38% 26% 23% 22%

Manglende tilbud 72% 38% 35% 32%

Ventelister 62% 17% 19% 24%



                               Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 
                                                                           KKR Hovedstaden  

 
 
 

9 
 

Figur 4: Funktionsniveau hos målgrupperne, det er svært at finde relevante tilbud til 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

 

Følgende afsnit handler om målgrupperne: Børn og unge med en kombination af problemstillingerne; en 

psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt misbrug, specifikt ADHD kombineret med et aktivt misbrug, 

udadreagerende adfærd e.l. eller Asperger kombineret med OCD, en spiseforstyrrelse, angst e.l. 

Af figur 5 ses det, hvor mange af kommunerne i hovedstadsregionen, der aktuelt oplever, eller har oplevet 

inden for det seneste år, at det er en udfordring at finde et relevant match mellem pris og støttebehov i  

tilbud til børn og unge med en kombination af ovenstående problemstillinger. Her angiver kommunerne, at 

de oplever udfordringer med at finde relevante tilbud til børn og unge med: 

• En psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt misbrug: 14 ud af 28 kommuner, svarende til 50 

pct.  

• Specifikt ADHD kombineret med et aktivt misbrug, udadreagerende adfærd e.l.: 12 ud af 28 

kommuner, svarende til 43 pct.  

• Asperger kombineret med OCD, en spiseforstyrrelse, angst e.l.: 20 ud af 28, svarende til 72 pct. 
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Figur 5: Andel kommuner der oplever udfordringer ved at finde relevante tilbud til målgrupperne 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Anm.: I figuren angives udelukkende svarkategorierne ’I nogen grad’ og ’I stor grad’, hvorfor summen ikke er 100  

Flere kommuner angiver i kommentarfeltet til ovenstående målgrupper, at mange børn og unge har flere 

psykiatriske diagnoser end én, hvilket medfører at anbringelsessteder til denne målgruppe er meget 

omkostningstunge. Det er desuden oplevelsen, at priserne på relevante tilbud til målgrupperne er stigende.  

Den geografiske oversigt 2 viser kommunernes besvarelser på spørgsmålet om, om det er udfordrende at 

finde relevante matches til børn og unge med Asperger kombineret med OCD, en spiseforstyrrelse, angst 

e.l.  

Geografisk oversigt 2: Børn og unge med Asperger kombineret med andre udfordringer 

 

Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

 

Syv ud af 28 kommuner i hovedstadsregionen har tilbud til målgruppen, mens 19 kommuner ikke har et 

tilbud til målgruppen (to kommuner har angivet ’ved ikke’).  
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Figur 6 viser, at 21 ud af 28 kommuner i hovedstadsregionen, svarende til 75 pct. angiver, at der har været 

en stigning i målgruppen af børn og unge med en kombination af de nævnte problemstillinger. Ingen af 

kommunerne har oplevet et fald i målgrupperne. 

Figur 7 viser, hvad kommunerne angiver som årsag til, at det er udfordrende at finde et relevant match 

mellem støttebehov og pris til børn og unge med en kombination af problemstillingerne. Størstedelen af 

kommunerne angiver ’manglende tilbud’ og ’faglige hensyn’.  

Figur 6: Udvikling i målgrupperne, 2018-2022   Figur 7: Årsag til udfordring med relevant match 

  
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

 

Når adspurgt hvilket funktionsniveau kommunerne vurderer, at størstedelen af de børn og unge med en 

kombination af de nævnte problemstillinger, som de har svært ved at finde relevante tilbud til, har, svarer 

19 ud af 28 kommuner, at de har ’svære begrænsninger’, mens 3 af kommunerne svarer ’totale 

begrænsninger’.  

Tilbud til voksne  

Følgende afsnit handler om målgrupperne: Voksne med en kombination af problemstillingerne: En fysisk 

funktionsnedsættelse kombineret med en psykiatrisk diagnose, en psykiatrisk diagnose kombineret med et 

aktivt misbrug, Asperger kombineret med en udviklingshæmning eller autismespektrumforstyrrelser 

kombineret med selvskadende adfærd, afvigende adfærd, udadreagerende adfærd e.l.  

Figur 8 viser, hvor mange af kommunerne i hovedstadsregionen der aktuelt oplever, eller har oplevet inden 

for det seneste år, at det er en udfordring at finde relevante tilbud til voksne med en kombination af 

ovenstående problemstillinger. 

Kommunerne angiver, at de oplever udfordringer med at finde relevante tilbud til voksne med: 

• En fysisk funktionsnedsættelse kombineret med en psykiatrisk diagnose: 16 ud af 27 kommuner, 

svarende til 59 pct. 

• En psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt misbrug: 19 ud 27 kommuner, svarende til 71 pct. 

• Asperger kombineret med en udviklingshæmning: 9 ud af 27 kommuner, svarende til 33 pct. 

• Autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, 

udadreagerende adfærd e.l.: 18 ud af 27 kommuner, svarende til 66 pct.  

14%

75%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ved ikke

Stigning i
målgruppen

Ingen ændring

Fald i
målgruppen 32%

71%

54%

25%
11% Ingen

udfordring

Geografisk
placering

Faglige hensyn

Manglende
tilbud

Ventelister



                               Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 
                                                                           KKR Hovedstaden  

 
 
 

12 
 

Figur 8: Andel kommuner der oplever udfordringer ved at finde relevante tilbud til voksne med en kombination af problemstillinger 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Anm.: I figuren angives udelukkende svarkategorierne ’I nogen grad’ og ’I stor grad’, hvorfor summen ikke er 100 

På voksenområdet bliver behovet for midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 nævnt i 

kommentarerne af flere kommuner som en betydelig mangelvare. Det samme blev fremhævet ifm. en 

workshop om økonomimodellen i foråret 2021. En kommune angiver, at behovet for pladser på 

midlertidige botilbud er øget, da pladserne benyttes til at afklare borgernes støttebehov og/eller optræne 

til at bo i egen bolig.  

Af følgende geografiske oversigter ses kommunernes besvarelser på spørgsmålet om, om det er 

udfordrende at finde relevante matches til voksne med en psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt 

misbrug og autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel 

adfærd, udadreagerende adfærd e.l.  

Geografisk oversigt 3: Voksne med en psykiatrisk diagnose kombineret med et aktivt misbrug og autismespektrumforstyrrelser 

kombineret med andre udfordringer  

  

Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 
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14 ud af 27 kommuner svarer, at de har et tilbud til målgruppen, mens 11 kommuner ikke har et tilbud til 

målgruppen (to kommuner angiver ’ved ikke’).  

Figur 9 viser, hvordan kommunerne har oplevet udviklingen i målgruppen af voksne med en kombination af 

ovenstående problemstillinger over de seneste fire år. Her angiver 18 ud af 27 kommuner, svarende til 67 

pct., at de har oplevet en stigning i målgruppen. Ingen af kommunerne har oplevet et fald. 

Figur 10 viser, hvad kommunerne angiver som årsag til, at det er udfordrende at finde et relevant match 

mellem støttebehov og pris til voksne med en kombination af problemstillingerne. Størstedelen af 

kommunerne angiver ’manglende tilbud’ og ’ventelister’.  

 
Figur 9: Udvikling i målgrupperne, 2018-2022  Figur 10: Årsager til udfordring med relevant match 

  
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

  

23 ud af 27 kommuner angiver, at størstedelen af de voksne med en kombination af problemstillingerne, 

som de har svært ved at finde relevante tilbud til, har ’svære begrænsninger’, én angiver ’totale 

begrænsninger’ og tre ’ved ikke’.  

 

Følgende afsnit handler om målgrupperne: Voksne med et massivt plejebehov kombineret med et aktivt 

misbrug, en udviklingshæmning eller en psykiatrisk diagnose. 

Figur 11 viser, hvor mange af kommunerne i hovedstadsregionen der aktuelt oplever, eller har oplevet 

inden for det seneste år, at det er en udfordring at finde relevante tilbud til voksne med et massivt 

plejebehov kombineret med ovenstående problemstillinger. Her ses det, at kommunerne oplever, at det er 

en udfordring at finde et relevant tilbud til voksne med: 

• Et massivt plejebehov kombineret med et aktivt misbrug: 12 ud af 27 kommuner, svarende til 45 

pct. 

• Et massivt plejebehov kombineret med en udviklingshæmning: 12 ud af 27 kommuner, svarende til 

45 pct.  

• Et massivt plejebehov kombineret med en psykiatrisk diagnose: 17 ud af 27 kommuner, svarende til 

63 pct. 
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Figur 11: Andel kommuner der oplever udfordringer ved at finde relevante tilbud til målgrupperne 

 
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Anm.: I figuren angives udelukkende svarkategorierne ’I nogen grad’ og ’I stor grad’, hvorfor summen ikke er 100  

Den geografiske oversigt 4 viser, kommunernes besvarelser på spørgsmålet om, om det er udfordrende at 

finde relevante matches til voksne med et massivt plejebehov kombineret med en psykiatrisk diagnose.  

Geografisk oversigt 4: Voksne med et massivt plejebehov kombineret med en psykiatrisk diagnose  

 

Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

Ni ud af 27 kommuner i hovedstadsregionen har angivet, at de har et tilbud til målgruppen, mens 15 

kommuner har angivet, at de ikke har et tilbud til målgruppen (tre kommuner har angivet ’ved ikke’).  

 

Figur 12 viser, hvordan kommunerne har oplevet udviklingen i målgrupperne. Her angiver 18 ud af 27 

kommuner i hovedstadsregionen, svarende til 67 pct., at de har oplevet en stigning i målgrupperne.  

Et aktivt misbrug. En udviklingshæmning. En psykiatrisk diagnose.
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I stor grad 30% 15% 33%
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Figur 13 viser, hvad kommunerne angiver som årsag til, at det er udfordrende at finde relevante tilbud til 

voksne med et massivt plejebehov kombineret med ovenstående problemstillinger. Her fremhæver 

kommunerne ’Manglende tilbud’ og ’Ventelister’.  

Figur 12: Udvikling i målgrupperne, 2018-2022  Figur 13: Årsag til udfordring med relevant match  

 

  
Kilde: Data indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen til Fælleskommunalt sekretariat, 2022 

17 ud af 27 kommuner angiver, at de voksne der har et massivt plejebehov kombineret med de nævnte 

problematikker, har et funktionsniveau med ’svære begrænsninger’, mens fem kommuner angiver ’totale 

begrænsninger’.  
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