Rehabiliteringsforum Danmark
Pressemeddelelse:
-HENDES KONGELIGE HØJHED KRONPRINSESSEN BLIVER PROTEKTOR FOR
VERDENSKONGRES I AARHUS

H.K.H. Kronprinsessen har takket ja til at være protektor for den 24. Verdenskongres om rehabilitering, som finder sted fra den 8.-10. september
2020 i Aarhus under visionen Moving Societies.
Meddelelsen om H.K.H Kronprinsessens tilsagn modtages med stolthed og
glæde hos ledelsen bag RIWC 2020 (Rehabilitation International World
Congress), hvor protektionen kan sætte fokus på et vigtigt samfundsanliggende og en begivenhed i Danmark med stor international involvering og
betydning.
”Vi er stolte over Kronprinsessens interesse for rehabilitering, der giver os
endnu bedre muligheder for at skabe en kongres, der sætter varige spor for
rehabiliteringsarbejdet både i og udenfor Danmark,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland”.
Også formand for KL og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard understreger betydningen af Kronprinsessens tilsagn:
”Med Hendes Kongelige Højhed som protektor styrker vi fokus på et stort
og vigtigt samfundsmæssigt anliggende, og samtidig er det med til at understøtte det internationale fokus på kongressen og på Danmarks ambitioner og indsats på rehabiliteringsområdet”.
Værtskabet for den internationale kongres er forankret i et samarbejde
mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Rehabiliteringsforum Danmark og en række andre samarbejdspartnere.
”Vi er utroligt glade for, at Kronprinsessen har påtaget sig at være protektor for RIWC 2020. Det er med til at sende et stærkt signal om betydningen
af kongressen, som vil styrke os i det videre arbejde i forhold til sponsorer,
virksomheder, samarbejdspartnere og ikke mindst vil det være med til at
tiltrække deltagere fra ind- og udland,” siger Præsident for RIWCkongressen og formand for Rehabiliteringsforum Danmark, Professor, overlæge Claus Vinther Nielsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
og DEFACTUM, Region Midtjylland.
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem et
menneske som har - eller er i risiko for at få - betydelige begrænsninger i
sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne og hendes/hans pårørende samt fagfolk. Formålet med rehabiliteringen er altid at opnå en for-
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bedring af det enkelte menneskes liv, sådan at de enkelte får mulighed for
at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.
Med dette som omdrejningspunkt og under visionen Moving Societies ønsker parterne bag RIWC at øge fokus på rehabiliteringens store potentiale
og at understøtte muligheden for at alle kan deltage i personlige og samfundsmæssige fællesskaber.

Fakta
Den 24. Rehabilitation International World Congress afvikles over tre dage fra
den 8.-10. september 2020 i forlængelse af Aarhus Festuge. Der forventes et
deltagerantal på 2.500 fra 60-70 forskellige nationaliteter fra hele verden. Arrangementet bliver den største internationale sundhedsfaglige kongres, der har
været afholdt i Aarhus.
Rehabilitation International World Congress afholdes hvert 4. år. Den har været
gennemført siden 1929. I 2016 blev kongressen afholdt i Edinburgh, Skotland
og i 2012 i Incheon, Sydkorea.
Visionen for RIWC 2020 er at være en global platform for at sætte rehabilitering
på den faglige og politiske dagsorden. Under visionen Moving Societies behandles rehabilitering ud fra fem overordnede perspektiver: Det individuelle, det
faglige/professionelle, det forskningsmæssige, det samfundsmæssige og det
politiske perspektiv.
Rehabiliteringsforum Danmarks ca. 40 medlemsorganisationer og samarbejdspartnere, samt det internationale netværk omkring rehabilitering, sikrer fundamentet for kongressen.
Definition
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en
borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i
risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.
Kilde: Rehabiliteringsforum Danmark - https://bit.ly/2DWRoDZ
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