Rehabiliteringsforum Danmark
Referat fra bestyrelsesmøde i RF-DK
torsdag den 23. november 2017
Nyborg Strand.
Deltagere fra bestyrelsen;
Anne-Merete Kissow, Ellen Jensen, Britta Quistgaard, Linda
Bendix for Marie Sonne, Nicolai Paulsen for Mette Bertelsen,
Freddy Nielsen, Ingrid Gram.
Udenfor bestyrelsen;
Jan Johansen, Gunner Gamborg, Thomas Maribo, Ole Mygind
Afbud;
Claus Vinther Nielsen, Mette H., Mette B., Marie Sonne, Lotte
Lagoni.
1. Dagsordenen godkendes
2. Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Claus Vinther Nielsen.
Næstformand: Anne-Merete Kissow
Økonomiansvarlig: Freddy Nielsen
3. Referat fra bestyrelsesmøde den 8.9.2017(bilag 1), godkendes
4. Kort spontan opsamling på den 10. nationale konference:
Tallerken servering til frokost bifaldes, det skaber ro og dialog
Klods Hans for Viderekomne's bidrag til konferencen var
fantastisk.
Stærkere opfordring til at deltagerne taler med andre end
kendte samt netværker mere.
Der skal arbejdes med en model for de korte oplæg (pitch)
før frokost – det virkede kun delvist efter hensigten.
Godt med opsamling fra Mogens Hørder
Fint med Rosholm og oplæggets "anderledes" vinkel.
Generelt meget interessante oplæg/oplægsholdere.
Opfordring til at drøfte en model for poster præsentation
til næste års konference.
God sammenhæng i dagen.
Forslag om, som optakt til næste års konference, at opstarte et eller flere debatfora med afsæt i det valgte tema
for næste års konference, fx på LinkedIn
Gerne mere "borgerstemme" på konferencen
Gerne flere eksempler på tværfaglige indsatser – med
tværfagligt sammensat "oplægs-team"
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Forslag om at gøre 2018 konferencen til en øvebane for
det vi gerne vil gøre i 2020.
Udfordring: Hvordan får vi alle deltagernes kompetencer
og viden i spil? Der er mange blandt deltagerne med stor
viden. En viden som med den valgte konference form ikke
kommer i spil.
Forslag: afprøve netværkstanken som basis for udveksling
og drøftelser.
Der er ved årets konference flere eksempler på kommuner/organisationer der optræder med mange deltagere. De
bruger konferencen som et kick off for at etablere en fælles platform, fælles sprog og/eller en fælles forståelse for
rehabilitering. Dette kan nyttiggøres i annonceringen for
konferencen og udfordrer samtidig tilrettelæggelsen af
konferencen for at imødekomme dette.
5. Kort drøftelse af bestyrelsens rolle ved "kick-off" mødet
den 24. november
GG opfordrer bestyrelsen til at være engagerede
ambassadører ved kick off arrangementet i morgen
den 24. nov.
6. Reminder omkring "klumme-indlæg" – juleklumme v. Marie Sonne (se tidligere udsendte liste)
Der sendes klummeliste til Nicolai og Britta.
7. Status for igangværende aktiviteter:
- publikationen "rehabilitering ude."
Der er etableret en dansk/norsk redaktørgruppe og
der er tilsagn om økonomisk bidrag fra Handicap
idrættens videnscenter og fra Norge. Der forberedes
en ansøgning til RF-DK om økonomisk tilskud til
publikationen.
- NNDR: "Professionernes kamp om rehabilitering" 6.12.17
på MC
Dato for NNDR konference i 2019 er 8-10 maj
Fagkongres for danske fysioterapeuter 2018 er 12.
april i Odense
Ergo fagdage 2018 er ?
Tid og sted for andre relevante arrangementer, hvor
RIWC 2020 kan introduceres, sendes til GG
8. Kort nyt siden sidst i.f.t. RIWC 2020
- ajourføring manual
- drøftelser med RM og Aak
- projektbeskrivelse
Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse for
RIWC2020, som kan danne baggrund for Region
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Midtjyllands og Aarhus Kommunes vurdering af tildeling af ressourcer til fx sekretariats funktioner
- konferenceadministration og site
- møder med interessenter (herunder DH, CareWare,
9. Kommende møder og aktiviteter i 2018.
- brainstorm på national konference 2018
Drøftelser og aktiviteter på kickoff mødet den 24. nov.
indgår i overvejelserne for konferencen i 2018. Det samme
gør deltagernes evaluering fra 2017 konferencen. JSJ og
OM foretager opsamling på evalueringen til næste best.
møde.
Det bør overvejes at konferencen har betalende ud stillere.
Opfordring fra GG til at foretage radikale valg mht. at bryde med formen for konferencen – for at øve frem mod
2020.
Oveveje om teknologi bør indgå som tema for konferencen i 2018.
LEGO kan være relevante at kigge i retning af mhp. samarbejde.
Det skal indtænkes i tilrettelægning af konferencen 2018,
at nogle organisationer benytter konferencen som fælles
kickoff for implementering af rehabilitering.
Forslag om at sende et åbent brev til alle landets borgmestrer med opfordring til at svare med en videohilsen til
næste års konference med beskrivelse af kommunens rehabiliteringsindsats.
OM udsender doodle for samtlige bestyrelsesmøder i 2018.
- habilitering som praksis og begreb skal håndteres (Linda
B og JSJ)
10.Eventuelt
IG orienterer om at der er en afgørelse i Durga sagen;
sagen tabes og ankes til supreme court.
referent OM
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