
BILAG 3: TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 

 

 

Anvendte forkortelser: SEL = Serviceloven, LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne, FSL = Folkeskoleloven, LAB = Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, LAS = Lov om Aktiv Socialpolitik 

Tilbud 
 

Afdeling Ydelse Lov Driftsherrer Målgruppe Særlige obs-punkter  

Specialbørnehjemmet 
Kvisten 

 Døgntilbud SEL § 67 Region 
Nordjylland 

Multihandicappede børn og unge i alderen  
0-18 år med særligt behov for sygepleje 

 

Fagcenter for Autisme 
og ADHD - 
fagspecialet børn med 
svær autisme 

Birken Specialbørnehave SEL § 32 Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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

Ud af Birkens samlede børnetal på 
ca. 30 børn, retter ansøgningen og 
beskrivelse sig mod 5-7 pladser 

Enterne Døgntilbud SEL §§ 67 og 
107 

Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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

Ud af Enternes samlede 17 
pladser retter indstillingen sig imod 
4-5 pladser til børn og unge med 
en særlig kompleks adfærd 

Kridtsløjfen Kridtsløjfen og  
Hviddalen 

Botilbud (kridtsløjfen) og 
dagtilbud (Hviddalen) 

SEL §§ 85 og 
104 

Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

Døve borgere med funktionsnedsættelser, 
der har tegnsprog som sin primære 
kommunikationsform 

Målgruppen er aftagende pga. CI- 
operationer. Der er en snitflade til 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Behandlingscentret 
Østerskoven 

Medfødt  
hjerneskade 

Intensiv døgnbaseret 
neurorehabilitering  

SEL §§ 67 og 
107  

Region 
Nordjylland 

Unge og voksne mennesker med moderat, 
svær til meget svær medfødt hjerneskade. 
NB: tilbuddet har særligt fokus på unge  

 

Erhvervet  
hjerneskade 

Intensiv døgnbaseret 
neurorehabilitering 

SEL §§ 67 og 
107 

Region 
Nordjylland 

Unge og voksne mennesker med moderat, 
svær til meget svær erhvervet hjerneskade. 
NB: tilbuddet har særligt fokus på unge 

 

Rehabiliteringscenter 
Strandgården 

 Intensiv døgnbaseret 
neurorehabilitering 

SEL § 107 Region 
Nordjylland 

Målgruppen omfatter voksne mennesker med 
svær til meget svær erhvervet hjerneskade 

Belægningsprocenten er presset, 
der er brug for tæt opfølgning 

Det tidligere  
Taleinstitut  
(som overtaget  
af Aalborg) 

Hjerneskade-
center 
Nordjylland  
 

Intensivt ambulant 
rehabiliteringstilbud på 
specialiseret niveau 
 

Samlet 
rehabiliterings-
tilbud (SEL, 
LAB, LAS, 
LSV, FSL) 

Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

Børn, unge og voksne med lette til moderate 
og svært kognitive (herunder sproglige), 
emotionelle, personlighedsmæssige og/eller 
fysiske følger efter erhvervet hjerneskade 

Der er i styringsaftalen indgået 
aftale om en særlig 
finansieringsmodel for 
Taleinstituttet for 2014-2016, 
herunder aftale om dialog om 
tilpasning af tilbud.  

1.  
Talepædagogisk 
undervisning til borgere 
med ALS 

LSV  Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

Voksne diagnosticeret med ALS  
(Amyotrofisk Lateral Sklerose) 

Taleinstituttets  
tale/sprog-
område 

Talepædagogisk 
undervisning, 
undersøgelse, rådgivning 
og vejledning til børn  

FSL, SEL Aalborg Kommune  
(Skoleforvaltningen) 

Børn med massive sproglige og 
kommunikative vanskeligheder i kombination 
med andre komplekse problemstillinger 

Talepædagogisk 
undervisning, 
undersøgelse, rådgivning 
og vejledning til voksne 

LSV Aalborg Kommune  
(Skoleforvaltningen) 

Voksne med stemme-, stamme- og 
udtalevanskeligheder 

Institut for Syn og  
Hørelse 

 Rådgivning og 
vejledning, undervisning, 
hjælpemidler 

SEL, FSL, LSV Region 
Nordjylland 

Mennesker med nedsat syn, hørelse eller 
andre kommunikationsvanskeligheder, bl.a. 
cochlear implanterede; voksne med svære 
tinnitus-/lydoverfølsom, ALS-diagnosticerede 

Thisted og Morsø benytter ikke 
tilbuddet på høreområdet 


