
Chefteamindstilling: Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole 

Den 20. april 2018, Sundhed 

Baggrund: 
I forbindelse med sammenlægningen af Vikærgården og Thorsgården besluttede byrådet, at ældreboli-
gerne på Lindenborgvej skulle inddrages, som en del af Vikærgården. Formålet var at opretholde kapaci-
teten og samtidig danne rammen for en differentiering, hvor den mest plejekrævende del af målgruppen 
varetages på Vikærgården, mens et mindre plejetungt tilbud etableres på Lindenborgvej.  

Forventningsafstemning med borgeren og inspiration fra Aalborg og Holland 
Indvielsen af en ny bygning er et godt afsæt til at starte på en frisk. Navnet skal bidrage til at skabe de 
rette forventninger hos borgerne og opleves retningsgivende for medarbejderne. Rehabiliteringshøjskolen 
Vikærgården skal henvise til, at daglige gøremål ikke er en service, men en aktiv del af rehabiliteringen, 
hvor rammen er sociale fællesskaber med andre borgere, der står i en lignende livssituation. Det er en 
målsætning, at højskolen i et samlet hele skal være økonomisk bæredygtig, forstået på den måde, at et 
ophold skal gøre borgeren (kursisten) så selvhjulpen, at de efterfølgende besparelser på de samlede kom-
munale udgifter, opvejer opholdets omkostninger. Det indgår derfor som visitationskriterie til højskolen, at 
borgeren skal være motiveret for at blive mere selvhjulpen og i den forbindelse er indforstået med den po-
tentielle betydning for mængden af pleje og praktisk hjælp. Med inspiration fra den Hollandske forsikrings-
model vil borgerne blive visiteret ind i konkrete pakkeforløb, hvor mængden af sygepleje, pleje og praktisk 
hjælp under opholdet er specificeret forud for borgerens ankomst, med afsæt i den enkelte borgers forud-
sætninger. Udgangspunktet her er, at en borger ikke modtager mere pleje og praktisk hjælp under ophol-
det end den samme borger vil modtage hjemme, da daglige gøremål på højskolen inddrages som en aktiv 
del af rehabiliteringen. Samtidig understøtter denne tilgang sammenhæng mellem målgruppens tyngde, 
visitation og forbrug af personaleressourcer. Der er plads til 16 borgere på højskolen.  
Som en del af Vikærgårdens Rehabiliteringshøjskole gennemføres et forsøg med rehabiliteringsforløb for 
ægtepar/samlevende, hvor den ene part har en eller flere betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale 
funktionsnedsættelser. 

Beslutninger: 
Det indstilles, at: 

• Chefteamet tager budget 2018 for rehabiliteringshøjskolen på Lindenborgvej, som beskrevet i 
bilag 2, til efterretning.  

• Chefteamet beslutter en status ultimo 2018 med henblik på fastlæggelse af varig budgetramme 
for højskolen, som indebærer aktivitetsbestemt finansiering fra og med 2019. 

• Chefteamet beslutter projekt for afprøvning af rehabiliteringstilbud til ægtepar/samlevende gen-
nemføres i perioden 2018-19 med særskilt økonomisk ramme, se bilag 1 og 2. 

• Chefteamet beslutter finansiering af afprøvning af rehabiliteringstilbud til ægtepar/samlevende. 
 
 

 
 

 

Implementering, effekt og målopfølgning: 
Der nedsættes en arbejds-/følgegruppe på tværs af Akuttilbud og Rehabilitering og Mål og Økonomisty-
ring, hvor Digitalisering inddrages ad hoc. Arbejdsgruppen skal sikre den rette monitorering af effekten 
(økonomisk, fagligt og borgerperspektiv) og samtidig skabe rammerne for den rette dokumentation og kob-
ling til visitation/tildeling/økonomistyring. Arbejdsgruppen udarbejder samtidig en CT-indstilling angående 
højskolens budget for 2019 og frem til beslutning i chefteamet oktober 2018. 
Sideløbende hermed arbejdes der på at indgå et partnerskab med en forskningsinstitution som kan have 
interesse i følgeforskning på rehabiliteringsforløb for ægtepar/samlevende, da der her er tale om et om-
råde med sparsom viden. Dette kan føre til forlængelse af det et-årige forsøg og dermed behov for yderli-
gere finansiering.  

 

Kommunikation: 
Se vedlagte bilag 3 – kommunikationsplan 
  
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Mål- og Økonomistyring 

    

Ansvarlig/Navn: Anja Thoft Bach, Akuttilbud og Rehabilitering 

Deltager på mødet: Anja Thoft Bach og Susanne Madsen 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (mio. kr.) 
 2018 2019 2020 2021 

Rehabiliteringshøjskolen 4,7  CT-indstilling 
ultimo 2018 

CT-indstilling 
ultimo 2018 

CT-indstilling 
ultimo 2018 

Rehabilitering for ægte-
par (et-årigt forsøg) 

0,32 0,11   

Højskolens opstartsbudget er fastsat ud fra en dagstakst, der ligger mellem en plejebolig og en korttidsplads. 
Der er i budgettet udelukkende afsat midler til ansættelse af fontpersonale. Der er ikke afsat midler til renove-
ring af kælder, der kan inddrages som trænings- og opholdsrum. Højskolens opstartsbudget og målgruppe øn-
skes evalueret i oktober 2018 for at kunne fastsætte en budgetramme for højskolen fra og med 2019. Budget-
rammen vil være aktivitetsafhængig. 

 

  2017 Dags dato  Marts 2018  Forår 2018 Oktober 2018 November/december 

    

Byggeproces og rekrutte-
ring af personale 

Chefteam-møde Åbning for borgere Første forløb med ægte-
fæller/samlevende 

Udarbejdelse af forslag til 
varig budgetramme 

Chefteam/B2019 



Referat: 

Chefteamet godkendte 

• at tage budget 2018 for rehabiliteringshøjskolen på Lindenborgvej, som beskrevet i bilag 2, til efterretning. 

• status ultimo 2018 med henblik på fastlæggelse af varig budgetramme for højskolen, som indebærer aktivitetsbestemt finansiering fra og med 2019. 

• projekt for afprøvning af rehabiliteringstilbud til ægtepar/samlevende gennemføres i perioden 2018-19 

  

Der skal arbejdes med at gøre målgruppen skarpere, og dermed skærpe målet om at holde fortjenesten. Visitation til tilbuddet skal defineres nærmere (hvordan finder vi 

borgerne). Ift. ægtefællen afsætter vi ikke ekstra finansiering og ægtefællen bliver en del af dagforløbet (uden overnatning). Overveje om Center for Livskvalitet kan tænkes 

ind. 

Chefteamet får en opfølgning om erfaringerne i efteråret 2018 inden det kommende budget fastlægges. Lindenborgvej skal stadig betragtes som en investering, og derfor skal 

udgifterne mindst kunne tjene sig selv hjem via sparet hjælp andre steder i organisationen. 

 


