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NOTAT

Orientering om strategi for hjerneskadeområdet i Region Nordjyllands Specialsektor
Region Nordjyllands Specialsektor ønsker at udvikle tilbud og indsats til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade i Nordjylland med henblik på fortsat at kunne levere det bedst mulige tilbud til de
nordjyske kommuner. Tilbuddene som varetager specialiseret rehabilitering er:
-

Rehabiliteringscenter Strandgården i Nykøbing Mors, som har 10 pladser til voksne med erhvervet hjerneskade
Neurocenter Østerskoven i Hobro, som har 22 pladser til voksne med erhvervet hjerneskade
og medfødt hjerneskade

Specialsektorens administration har foretaget en analyse med henblik på belysning af behov og muligheder for at sikre et bæredygtigt grundlag på hjerneskadeområdet fremadrettet.

Analysen viser, at der er behov for en sammenlægning af indsatsen på hjerneskadeområdet og på
den baggrund indstilles det til beslutning i Regionsrådet, at Strandgården nedlægges og, at indsatsen
samles på Østerskoven.

Vurdering
Tilbuddene er i analysen vurderet ud fra økonomisk bæredygtighed samt faglig kvalitet ud fra Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens anbefalinger til kvaliteten i indsatsen på tilbud med specialiseret
rehabilitering.
Analysen viser, at et tilbud til specialiseret rehabilitering bør have minimum 26 pladser for at være
bæredygtigt, hvilket både Strandgården og Østerskoven ikke lever op til med henholdsvis 10 og 22
pladser. Analysen viser ligeledes, at der ikke er et borgergrundlag til mere end ét tilbud, idet borgergrundlaget ikke kan være større end antallet af borgere udskrevet fra Sundhedsområdet med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering.
Strandgården har i en årrække haft lav belægning, løbende underskud, samt svært ved at rekruttere
de nødvendige faglige kompetencer.
Østerskoven er i dag fagligt bæredygtigt med 22 pladser. Med de 22 pladser er tilbuddet dog ikke
økonomisk bæredygtigt og samtidigt sårbart i forhold til udsving i efterspørgslen.
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Løsninger og Strategi
Administrationen i Region Nordjylland har derfor indstillet overfor Regionsrådet, at indsatsen på hjerneskadeområdet samles på ét tilbud - Østerskoven - og at Strandgården nedlægges.
Østerskoven har et fagligt fundament, som kan sikre en fortsat højt specialiseret rehabilitering og derfor indstilles det samtidigt, at Østerskoven udvides med 6 boliger, sådan at tilbuddet i alt rummer 28
pladser. Med dette skabes der grundlag for at ydelserne fremadrettet kan leveres fagligt og økonomisk bæredygtigt og at regionen også på længere sigt kan leve op til sit forsyningsansvar over for de
nordjyske kommuner.
Med 28 pladser vil Østerskoven kunne imødekomme den samlede efterspørgsel. Pladserne på
Strandgården er hidtil blevet benyttet af et bredt udsnit af de nordjyske kommuner. Denne efterspørgsel kan fremadrettet imødekommes på Østerskoven.
Med samlingen af indsatsen på et tilbud kan der samtidigt opnås fordele af mere bredt funderede faglige vidensmiljøer, synergieffekter og stordriftsfordele.

Den videre proces for behandling af sagen
I efteråret 2018 behandles sagen i følgende råd og udvalg med henblik på nærmere dialog om samling af indsatsen på Neurocenter Østerskoven:
Regional behandling:
 Socialudvalget den 10. september
 Forretningsudvalget den 8. oktober
 Regionsrådet den 30. oktober
Til orientering:
 Nordjyllands Kontaktudvalg den 9. november
 Kommunekontaktrådet i Nordjylland den 16. november
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