Mission, vision og værdier
i Specialsektoren
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Om Specialsektoren
Specialsektoren er en virksomhed under Region Nordjylland, som driver en række
sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Specialsektorens tilbud er organiseret
i fire områder:
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Tilbuddene på Området for Kommunikation og Specialpædagogik leverer ydelser til:
• Børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab
• Voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og
voksne med behov for støtte til kommunikation
• Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau
Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere
Tilbuddene på Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere leverer ydelser til:
• Mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade
• Traumatiserede flygtninge
• Socialt udsatte borgere
• Unge med behov for ophold på en sikret institution
Området for Socialpsykiatri
Tilbuddene på Området for Socialpsykiatri leverer:
• Bo- og dagtilbud samt bostøtte til voksne med svære sindslidelser eller
demenssygdomme
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
Tilbuddene på Området for Voksne med Udviklingshæmning leverer:
• Bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne
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Specialsektorens
geografiske placering
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Mission
Vi vil medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst
mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.
I Specialsektoren er det vores mission at arbejde for, at mennesker med svære fysiske
og psykiske funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer får mulighed for at leve
et så selvstændigt liv som muligt.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes forudsætninger og behov, ressourcer
og muligheder.
Vi skaber sammenhængende og udviklende forløb, og vi har fokus på at gøre det, der
giver størst mulig værdi og livsmestring for den enkelte.
Vi tror på, at trivsel og livskvalitet hænger sammen med muligheden for at udfolde sit
potentiale og at blive set og værdsat for det, man kan.

Vision
Vi vil være kommunernes fortrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser.
I Specialsektoren er det en central målsætning, at vi imødekommer kommunernes
efterspørgsel og behov, og at vi samarbejder med kommunerne om at skabe de rette
tilbud til borgerne.
Vi lægger vægt på, at kommunerne får målrettede tilbud af høj faglig kvalitet og med
størst muligt udbytte til gavn for borgerne.
Vi har fokus på gennemsigtighed og tydelige sammenhænge mellem borgerens behov,
den indsats der ydes, og den pris der betales.
Vi prioriterer klare aftaler for samarbejdet og løbende opfølgning på målene for den
enkelte borger.
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“Vi tager udgangspunkt i det
enkelte menneskes forudsætninger og behov, ressourcer
og muligheder.”

“Vi samarbejder med
kommunerne med
borgeren i centrum“
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Værdier
I Region Nordjylland arbejder vi ud fra fire fælles værdier: Indflydelse,
Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (I TOP).
Værdierne er vores fælles afsæt i Specialsektoren for, hvordan vi som
ledere og medarbejdere møder borgere, pårørende, kommuner og øvrige
samarbejdspartnere.
Værdierne er desuden kendetegnende for, hvordan vi møder hinanden og
sammen skaber en god arbejdsplads.

Indflydelse: Vi skaber dialog og samarbejde
Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog.
Tillid: Vi udviser og indgyder tillid
Vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til
siden eller ud.
Ordentlighed: Vi er til at stole på og gør det, vi siger
Vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt.
Professionalisme: Vi løser vores opgaver med høj faglighed og kvalitet
Vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj
faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed.
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“Vi er ordentlige i det vi
siger og gør og med
gensidig respekt”
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Kontaktoplysninger:
Specialsektoren
Tlf. 97 64 80 60
Fax 98 15 95 84
Mail: specialsektor@rn.dk

Læs mere om Specialsektoren på vores
hjemmeside: rn.dk/specialsektoren
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