
Specialområde 
Udviklingshæmmede og ADHD  

 

Lidt om os: 

ca. 300 medarbejdere, 109 døgnpladser, 83 dagpladser 

 

Områdeledelse 

 

5 Driftsklynger med funktionsledelse 

 

Budget på ca. 125 mio 

 

Sælger pladser til ca. 40 kommuner over hele landet 
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Mosetoft 
Gårdene 

Grankoglerne 

Bygmarken Nørholm 
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Nørholm 
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Kort om Nørholm  

 

 Seks afdelinger   
 5 på Allingevej, 1 på Hvidkildevej i Tjørring 

 Ekstern bostøtte 

 Dagsbeskæftigelse tilbyder praktikforløb, skånejob etc. 

 

 36 pladser – en akut plads 

 

 Samarbejde med 16 kommuner 

 

 80 faste medarbejdere 
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Udviklingshæmmede i Danmark 

Højt 
specialiserede 

tilbud  

Døgntilbud 

Bostøtte i eget hjem, 
opgangsfællesskaber 

Langt de 
fleste 
håndterer 
kommunerne 
selv 

Som fx Nørholm 

Der findes ca. 
50.000 
mennesker med 
udviklings-
hæmning  
i Danmark  



Borgerne på Nørholm 
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 Kendetegnet ved diagnosekompleksitet 
 

 Fælles træk: Voksne med udviklingshæmning og udfordrende 
adfærd 
 

 Domfældte (17 ud af 36 borgere) 
   

 Svære psykiatriske diagnoser  
– som autisme, skizofreni, depression, angst, opmærksomhedsforstyrrelser 

 

 Omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, overgreb 
 

 Misbrug (ca. 10 ud af 36 borgere) 

 en del af borgerne har både misbrug og psykiatriske lidelser 
  

 



Domfældte udviklingshæmmede  

• Borgerne på Nørholm kan være dømt for grov kriminalitet 
som fx vold, trusler, brandstiftelser, overgreb. 
 

• Idømmes foranstaltningsdomme frem for fængsel  - 40 % 
af dommene er uden længstetid 
 

• Mange borgere har ingen forståelse for deres dom og de 
medfølgende begrænsninger. Det kræver en pædagogisk 
indsats med fokus på impulsstyring og at skabe forståelse  
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Domstype 1 Anbringelse i sikret afdeling/institution 

Landsdækkende tilbud Kofoedsminde 

Domstype 2 Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret afdeling 

Domstype 3 Anbringelse på institution 

Domstype 4 Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse 

Udgangs- 
regulativ 

På 
Nørholm 



Han kræver en særlig indsats 

• Kompleks borger med flere diagnoser (udviklingshæmning, 
autisme, misbrug) samt en dom – i perioder 
medicinvægrende og efterfølgende tvangsmedicineret. 
 

• Ujævn profil, så han på nogle områder fremstår bedre end 
han er – fx velformuleret, men kun lav forståelse for det 
modparten siger i en samtale. 
 

• Han har manglende forståelse for sin dom, rømmer, er i 
misbrug, har grænseoverskridende adfærd både overfor 
personale og i lokalområdet. 
 

• Fokus i indsatsen ændrer sig konstant – alt efter hvilken 
problemstilling, der er mest fremtrædende hos borgeren i 
øjeblikket. 
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Hvad er den særlige indsats ? 
• Det kræver kendskab til alle borgerens diagnoser samt 

samspillet mellem disse at tilrettelægge den rette indsats – 
som præcist rammer den problemstilling, der er i øjeblikket 
fremtrædende hos borgeren. 

 

• Stort stykke faglig relationelt arbejde for at få lov til at 
hjælpe, da han ikke tager imod hjælp fra hvem som helst 

 

• Indsatsen består af: Massiv struktur, forudsigelighed og 
genkendelighed i indsatsen – men også en fleksibel tilgang 
fra medarbejderne, som kan ændre fokus, som borgeren 
ændrer sig 

 

• Medarbejderne får fast supervision for hele tiden at kunne 
tilpasse den pædagogiske praksis – og ikke brænde ud. 
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Den specialiserede indsats - 
• Alle aktiviteter og behandlinger tager udgangspunkt i borgerens 

nærmeste udviklingszone og borgerens potentialer og mål.   
 

• Det kalder på ekspertise i forhold til hver enkelt diagnose en 
borger kan have – men samtidigt faglighed og viden om, hvordan 
de enkelte diagnoser spiller sammen og skaber et komplekst 
udtryk hos borgeren – og en tilrettelæggelse af indsatsen med 
udgangspunkt i den viden. 
 

• Kræver et kendskab til og evnen til at se bagom borgernes 
uhensigtsmæssige mestringsstrategier – som rømning, vold, 
misbrug – og deres manglende impulsstyring 
 

• Kriminalpræventive indsatser, som kan hjælpe borgerne ud af en 
foranstaltningsdom og ind i et mere selvstændigt liv. 
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Rammen om specialiseringen 

 Kontinuerlig kompetenceudvikling både i forhold til 
handicapforståelse og grundviden om udviklingshæmning  
i en fælles fagpilot og i forhold til borgernes specifikke 
udfordringer. 

 

 Målrettede indsatser understøttes af den tværgående 
specialfaglige konsulentstab, de øvrige specialområder og 
målgruppefælleskabet i de øvrige afdelinger. 

  

 Kan skabe sammenhængende forløb for borgerne via et stærkt 
tværfaglig samarbejde med bl.a. somatikken, psykiatrien, 
misbrugscentre, statsadvokat og politi. 
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Prader Willi-syndrom (PWS) 

• Sjældent syndrom - mellem 140-150 danskere har PWS 
– ofte findes kun en enkelt eller to i et botilbud. 
 

• Mennesker med Prader Willi-Syndrom har ingen 
mæthedsfornemmelse, de tager let på, og de kan spise 
sig selv ihjel, hvis de ikke er omgivet af fast struktur og 
rammer. 

 

• De kan have en ufleksibel tankegang, være bundet af 
faste handlemønstre, og de kan have belastende 
psykiske problemer – som depression, angst, forandret 
virkelighedsopfattelse (psykoser). 
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Den specialiserede indsats - PWS 

• En fast og kendt struktur på hverdagen og en begrænsning 
af indtag. Ingen adgang til køkken og fast diæt. 

 

• Kun en målgruppe i tilbuddet gør det muligt at indrette 
rammerne præcist til mennesker med PWS 

 

• Tæt samarbejde med Center for Sjældne Sygdomme 

 

• Tværfaglig indsats, der både tager højde for borgerens brug 
for sundhedsindsatser og socialfaglige indsatser. 

 

• PWS som eneste målgruppe skaber stor viden og erfaring 
blandet medarbejderne om det særlige syndrom  
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