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Årsrapport 2017 for Rehabiliteringscenter Strandgården  

 

Rehabiliteringscenter Strandgården – kort fortalt 

Rehabiliteringscenter Strandgården er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til voksne mennesker med svær til meget 
svær erhvervet hjerneskade med multiple og komplekse funktionsnedsættelser. 

Tilbuddet har 10 pladser, der drives efter lov om social service § 107 

Status 

Der har i de senere år været en underbelægning på Strandgården og dette har medført en underskud på driften. I 2018 
forventes der fortsat en underbelægningen med en gennemsnitlig belægning på 7 ud af 10 pladser og der forventes der-
for fortsat et underskud på driften. I april 2018 var der indskrevet 6 borgere på tilbuddet. 

Rehabiliteringscenter Strandgården har fortsat fokus på belægningen og kerneopgaven. Tilbuddet har løbende tilpasset 
omkostningerne til aktiviteten i det omfang, det har været muligt og Region Nordjylland har i hele perioden prioriteret en 
indsats for at sikre den faglige bæredygtighed og kvaliteten i ydelserne på Rehabiliteringscenter Strandgården.  

Dertil er der i 2018 iværksat en afklaringsproces i Region Nordjylland med henblik på at afklare behov og muligheder for 
udviklingsinitiativer til understøttelse af den faglige og økonomiske bæredygtighed på Rehabiliteringscenter Strandgår-
den. 

Økonomi 

Samlet aktivitet 2016 2017 2018 

(forventet) 

Kapacitet  10,0 10,0 10,0 

Realiseret aktivitet 7,5 7,8 7 

Budgetteret belægning (%) 93,0 93,0 93,0 

Realiseret belægning (%) 75,4 78,4 70 

 

Budget og regnskab 
 

År 2016 2017 2018 (forventet) 

Budget 

Bruttoomkostningsbudget 17.404.919  15.908.337  15.348.651  

Regnskab 

Takstindtægter -15.081.456  -15.606.953  -13.556.623  

Direkte udgifter 11.961.410  13.644.657  11.261.237  

Administration 2.426.324  1.549.385  1.375.922  

Central ledelse og administration 564.518  692.782  710.424  

Ejendoms- og kapitalomkostninger 1.062.484  1.016.995  1.149.257  

Tilsyn og udvikling 138.445  177.229  183.832  

I alt 1.071.725  1.474.095  1.124.049  

 

 
  



Udvikling af Rehabiliteringscenter Strandgården  

Kompetenceudvikling  

FOTT-uddannelse for to ergoterapeuter 

To ergoterapeuter forventes at påbegynde FOTT-uddannelsen i 2018. Facial Oral Tract Therapy (FOTT) bruges til at 
undersøge og behandle ansigt, mund og svælg i relation til borgere med dysfagi, som bl.a. ses som følger af skader i de 
muskler og nerver, som styrer normal tygge- og synkefunktion. 

Undervisningsforløb med neuropsykolog  

Der iværksættes et undervisningsforløb for hele personalegruppen på Strandgården med en neuropsykolog, hvor formå-
let er at opkvalificere og vedligeholde personalets kompetencer til neuropædagogiske indsatser.  

Undervisningsforløbet iværksættes i efteråret 2018. 

Fysiske rammer  

Etablering af træningskøkkener ved yderligere to stuer 

Med henblik på at afdække borgernes støttebehov og understøtte borgernes udslusning er der etableret to nye trænings-
køkkener på Strandgården. Herefter er der i alt fire træningskøkkener på Strandgården.  

 


