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Vores viden er til salg
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD 

vil måske ikke være det optimale tilbud for alle 

voksne med udviklingshæmning, men gennem 

rådgivning og vejledning vil vi være med til at 

sikre, at borgeren får det rette tilbud. 

Derfor indgår vi også gerne i forpligtende sam-

arbejde med kommunerne omkring løsning af 

særlige opgaver og yder både vejledning og un-

dervisning til såvel kommunale som regionale 

tilbud. Vi er VISO-leverandører og har et dygtigt 

korps af seksualvejledere, som kan vejlede, un-

dervise og yde faglig sparring.  
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Hvem er vi?
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD 

består af de fem tidligere voksensociale tilbud 

Bygmarken i Hedensted, Granbakken på Djurs-

land og i Randers, Nørholm i Herning, Mosetoft 

i Viborg og Saustrup tæt ved Holstebro. 

Vi har tilbud til alle voksne med udviklingshæm-

ning, og vores forskellige bo- og aktivitetstilbud 

har hver sin spidskompetence og specialviden 

om:

•	 Domfældte udviklingshæmmede 

•	 Problemsskabende adfærd 

•	 Prader Willi Syndrom 

•	 Udviklingshæmning med demens  

•	 Udviklingshæmning med psykiatriske        

overbygninger 

akutplads til rådighed, hvis der er behov for at 

rykke hurtigt.

For Specialområde Udviklingshæmning og 

ADHD er målet altid at skabe et godt liv for den 

enkelte borger, uanset om han eller hun er 18 år 

eller 70 år. 

Vi vil sikre borgerne et liv, hvor de oplever, at der 

er balance mellem stabilitet og udvikling, og de 

får redskaber til at kompensere for deres han-

dicap. 

Vi har fysiske rammer både for den borger, som 

har brug for fysisk aktivitet og beskæftigelse 

og den plejekrævende borger, som har et andet 

behov for hjælp. 

Vi har desuden et tæt samarbejde med Stormly, 

et botilbud under Filadelfia, med specialviden 

om voksne med udviklingshæmning og epilepsi

Pædagogikken i Specialområde Udviklings-

hæmning og ADHD har udgangspunkt i en 

neuropædagogisk tankegang og KRAP. Vi ar-

bejder med neuropædagogiske screeninger og 

bruger voksenudredningsmetoden i vores do-

kumentation.

Hver dag sætter vi fokus på faglighed og økono-

misk bæredygtighed, når vi leverer ydelser på et 

vidensbaseret grundlag til en bred målgruppe 

af voksne med udviklingshæmning. 

Målrettet indsats
Vores specialisering betyder, at vi kan løse kom-

plekse problemstillinger med en fleksibel og 

målrettet indsats, hvor vi samtidigt har fokus 

på, at det sker til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer et tilbud skræddersyet til den enkelte 

borger, hvor vi samler et hold af egne eksperter 

til at sammensætte et forløb, hvor indsatsen 

og målene aftales med kommunen og borgerne 

selv. Desuden kan vi inden for 24 timer stille en 


