
 
 

 

 

Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2017 og 2018 

 

 

 

 

Tilbud omfattet af 

det forstærkede 

samarbejde 

1. januar 

2017 
Tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde blev politisk godkendt i efteråret 2016 i de 

nordjyske byråd og regionsrådet, og er omfattet af samarbejdet i 2017 og 2018. 



TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 2017 OG 2018 

 

 
 
 

* 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 

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  
 

Birken Specialbørnehave 
 
 Der er omfattet 5-7 pladser ud af Birkens 
normering på 32 pladser. 

SEL § 32 Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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

Enterne Døgntilbud  
 
Der er omfattet 4-5 pladser til børn og unge 
med en særlig kompleks adfærd. 

SEL §§ 67 og 
107 

Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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

Neurocenter 
Østerskoven 

Medfødt  
hjerneskade 

Intensiv døgnbaseret neurorehabilitering  SEL §§ 67 og 
107  

Region 
Nordjylland 

Unge og voksne mennesker med moderat, svær til 
meget svær medfødt hjerneskade. 
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 

Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter 
Nordjylland 

Hjerneskade-
center 
Nordjylland  
 

Intensivt ambulant rehabiliteringstilbud på 
specialiseret niveau 
 

Samlet 
rehabilitering
stilbud (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 

Talepædagogisk undervisning til borgere 
med ALS 

LSV  Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

Voksne diagnosticeret med ALS  
(Amyotrofisk Lateral Sklerose) 

Taleinstituttets  
tale- og sprog-
område 

Talepædagogisk undervisning, undersøgelse, 
rådgivning og vejledning til børn  

FSL, SEL Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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

Talepædagogisk undervisning, undersøgelse, 
rådgivning og vejledning til voksne 

LSV Aalborg Kommune  
(ÆH-forvaltningen) 

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 


