
 

 

Kommissorium for aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården 
 
1. Baggrund  
 
Region Nordjylland driver Rehabiliteringscenter Strandgården, som er omfattet af det forstærkede 
samarbejde. 
 
Rehabiliteringscenter Strandgården er et døgnbaseret neurorehabiliteringstilbud til voksne mennesker 
med svær til meget svær erhvervet hjerneskade med multiple og komplekse funktionsnedsættelser.  
Tilbuddet har 10 pladser, som drives efter lov om social service § 107.  
 
Region Nordjylland har et særligt fokus på tilbuddet, da der de seneste år har været store udsving i ef-
terspørgslen. Indmeldingerne til det forstærkede samarbejde om den forventede efterspørgsel på plad-
ser viser, at hovedparten af kommunerne forventer en uændret efterspørgsel eller mindre nedgang i 
efterspørgslen. Ovenstående giver anledning til at have et særligt fokus på at sikre den fortsatte faglige 
bæredygtighed i tilbuddet.  
 
Den administrative styregruppe drøftede udviklingen på Rehabiliteringscenter Strandgården på møde 
den 10. juni 2015. Drøftelsen tog afsæt i principperne for det forstærkede samarbejde, herunder mål-
sætningen for samarbejdet om at sikre, at de nordjyske borgere til stadighed har adgang til de unikke 
og højt specialiserede tilbud i Nordjylland. Der var på denne baggrund enighed om, at der bør være en 
systematiseret og formaliseret dialog om udviklingen af og på Rehabiliteringscenter Strandgården.  
 
Under henvisning til modellen for det forstærkede samarbejde besluttede Den administrative styre-
gruppe, at der skal etableres et aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården i regi af det for-
stærkede samarbejde.  
 
2. Formål 
Formålet med aftagerpanelet er at styrke samarbejdet mellem myndighed og driftsherre om udviklin-
gen af Rehabiliteringscenter Strandgården gennem endnu tættere dialog og samspil. Målsætningen er 
at understøtte tilbuddets fremtidige faglige og økonomiske bæredygtighed. Det er samtidig afgørende, 
at Rehabiliteringscenter Strandgården udvikler sig i overensstemmelse med de kommunale prioriterin-
ger og i en retning der garanterer, at kommunernes ønsker til og behov for ydelser imødekommes 
bedst muligt; både hvad angår form og indhold. 
 
Aftagerpanelet fungerer som et dialogforum, der er med til at sikre rammerne for en åben og uformel 
dialog om de fælles udfordringer der er i forhold til tilbuddet og etablere en platform til i fællesskab at 
skabe de rigtige løsninger og udvikle den faglige indsats til gavn for den enkelte borger.   
 
3. Opgaver 
De konkrete opgaver for aftagerpanelet formuleres i et samarbejde mellem panelets deltagere for at 
sikre, at opgaverne er relevante og prioriterede.  
 
Nedenstående er derfor blot eksempler på temaer, som aftagerpanelet vil behandle: 
 
 Faglige spørgsmål som er afgørende for tilbuddets kvalitet og udvikling 
 Udviklingen i tilbuddets målgruppe, rammer og vilkår for tilbuddets drift samt kommunernes an-

vendelse af tilbuddet 
 Udviklingen i den faglige indsats, så tilbuddets ydelser til stadighed imødekommer borgernes og 

kommunernes ønsker og behov 



Side 2 af 2 

 Samarbejdet mellem myndighed og driftsherre med fokus på at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
indsatsen for den enkelte borger og hensigtsmæssige sektorovergange 

 Grundlaget for en faglig og økonomisk bæredygtighed på tilbuddet 
 
4. Organisering 
Aftagerpanelet referer til Den administrative styregruppe på det specialiserede socialområde og speci-
alundervisningsområdet.  
 
Deltagere i aftagerpanelet: 
 
 Repræsentanter fra myndighed på chefniveau med kendskab til tilbuddets målgruppe (én fra hver 

af de fire klynger) 
 Repræsentanter fra det faglige netværk på hjerneskadeområdet (1-2 hjerneskadekoordinatorer) 
 Repræsentant fra det regionale sundhedsområde (f.eks. repræsentant fra Brønderslev Neuroreha-

biliteringscenter) 
 Fra Specialsektoren, Region Nordjylland deltager en repræsentant fra sektorledelsen, forstanderen 

for tilbuddet og tilbuddets socialfaglige konsulent 
 
Region Nordjylland varetager formandskabet og sekretariatsbetjeningen.  
 
5. Proces- og tidsplan 
Aftagerpanelet nedsættes i første omgang for et år. Panelet mødes ca. tre gange i løbet af denne perio-
de.  
 
Panelet udarbejder en skriftlig status, der beskriver panelets vurdering af fremtidsperspektiverne for 
Rehabiliteringscenter Strandgården, til Den administrative styregruppe i slutningen af perioden. Den 
administrative styregruppe beslutter på baggrund heraf, om panelet skal fortsætte sit arbejde.   
 
Herudover afrapporterer Rehabiliteringscenter Strandgården om panelets arbejde i tilbuddets årsrap-
port for 2016. 
 
Samarbejdet evalueres og der gøres status på de konkrete opgaver i løbet af efteråret 2016. 

 
 
 

 


