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Plan for sessionen

• Introduktion af de 5 anbefalinger

• Anbefaling 2: 

• Styrk fokus på personer med særlige behov 

• Kristina Louise Bliksted, Forkvinde, Social Sundhed

• Frokost

• Anbefaling 3: 

• Styrk fokus på faglig kvalitet 

• Merete Stubkjær Christensen, Hospitalsdirektør for Sclerosehospitalerne i 
Danmark

• Anbefaling 4: 

• Styrk koordinering og sammenhæng på tværs 

• Line Riddersholm, Sektionsleder, Sektion for Primær Sundhed, SST



Anbefalingerne

1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne 
afsæt for al aktivitet i rehabilitering

2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare 
grupper, børn og pårørende

3. Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk 
dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af 
rehabiliteringskompetencer

4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, 
forvaltningsområder og fagområder

5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres



Anbefaling 1 
Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele 
livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i 
rehabilitering

• Personen er eksperten, der bedst ved om egen trivsel og et 
meningsfuldt liv

• Personcentrerede indsatser



Anbefaling 5 
Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres 
og monitoreres

• Konkretisering med henblik på beslutninger og handling på alle 
niveauer

• Sikre at fremskridt er målbare

• Ledes af styregruppen

• Etablering af tænketank



Anbefaling 2 
Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder 
blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende

• Ulighed i forløbet

• Ulighed geografisk og ulighed i adgang

• 80/20 – men husk sårbarhed findes blandt alle

• Drøftelse i grupper:

• Hvad er udfordringerne for sårbare grupper i din 
borgergruppe/patientgruppe og hvorfor?

• Hvilke muligheder ser du for at styrke fokus sårbare personer 
i din organisation?



Anbefaling 3 
Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, 
vidensbasering, systematisk dataindsamling, 
monitorering og fælles nationale beskrivelser af 
rehabiliterings-kompetencer

• Stå på viden – uddannelse og praksis

• Skab viden – udvikling og forskning

• Data og monitorering bidrager til vidensbasering

• Kompetencer – tværfaglighed og evne at gå på tværs, alle elementer i 
rehabiliteringsprocessen, personcentrering med mere

• Drøftelse i grupper:

• Hvor ser du, at der særligt er behov for styrket viden og evidens?

• Hvordan kan du/I arbejde med at styrke faglig kvalitet i jeres 
organisation?



Anbefaling 4 
Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af 
lovgivning, forvaltningsområder og fagområder

• Fagsprog, problemforståelse, traditioner og kulturer

• Kommunikation - dataudveksling

• Standardisering og individualisering

• Ledelse og lovgivning

• Drøftelse i grupper:

• Hvor ser du de største barrierer for sammenhængende 
rehabiliteringsforløb?

• Hvad skal der til for at styrke sammenhængen, set fra dit 
synspunkt?

• Hvad kan I gøre i din organisation? 




