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Referat fra Rehabiliteringsforum Danmarks generalforsamling: 

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 16:30, Nyborg Strand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Gunner Gamborg, RIWC Congress Chair; Britta Quistgaard, Specialhospitalet; Lotte 

Lagoni, ErgoterapeutForeningen; Ingrid Gram, personligt medlem; Freddy Nielsen Danske Handi-

caporganisationer; Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen; AnneMerete Kissow HandicapIdræt-

tens Videnscenter; Jette Thuesen SDU; Helle Petersen, Danish Care; Claus Vinther Nielsen, Defac-

tum RM; Lene Mindeløkke, Dansk Sygepleje Råd; Nicolaj Paulsen, Dansk Socialrådgiverforening; 

Ellen Jensen, Danske Fysioterapeuter; Jan S. Johansen, MarselisborgCentret. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent  

Gunner Gamborg valgt 

2. Valg af referent:  

Ellen Jensen valgt /suppleret af Jan S. Johansen 

3. Valg af stemmetællere:  

Morten L. 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden 

CVN fremlægger bestyrelsens beretning (se bilag nedenfor). 

Beretningen godkendt.  

5. Fremlæggelse af årsregnskab for 2017  

Regnskabet fremlægges og er tidligere godkendt i bestyrelsen.  

Regnskabet blev taget til efterretning. 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2019  

Uændret kontingent for 2019: 350 kr for personligt medlemskab og 3500 kr for organisati-

oner. 

7. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

8. Fremlæggelse af forslag til handleplan frem mod 2020  

Handleplanen indarbejdet i beretningen under pkt 4 og omfatter følgende aktiviteter: 

a) fastholdelse og udvikling af den nationale konference i 2019 

b) igangsætte begrebsarbejde i.f.t. rehabiliteringsbegrebet (prehabilitering – implemente-

ring – hvor er den lykkes, hvor knækker den? Enablement i.f.t. §83 – kigge på rationalerne 

og perspektiverne.)  

c) arbejde med habilitering  

d) fokus på publikation og seminarer vedrørende uderehabilitering 

e) verdenskongressen 2020 som mulighed for at være dagsordenssættende indenfor reha-

biliteringsområdet 

Handleplan godkendt. 

 

Drøftelse og overvejelser i forhold til om vi har været kritiske nok overfor de initiativer der 

tages centralt fra? Regeringens forslag til sammenhængende sundhedsvæsen – hvor træk-

ker det henad? Snævert sundhedsfokus eller er der en mulighed i rehabiliteringstænknin-

gen. 

 

9. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse i henhold til vedtægterne.  
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Følgende blev valgt for en 2-årig periode:  

Claus Vinther Nielsen (DEFACTUM, MarselisborgCentret),  

Adjunkt, Cand. Mag. Mette Hartvig Hansen (UC Lillebælt)  

Lotte Lagoni (Næstformand Ergoterapeutforeningen),  

Ellen Jensen (Sclerosehospitalet i Ry indstillet af Danske Fysioterapeuter), 

Ingrid Gram (personligt medlem) 

Nicolai Paulsen (Dansk Socialrådgiverforening)  

Jette Thuesen (REHPA og SDU)   

Ikke på valg i 2018: 

Freddy Nielsen (indstillet af Danske Handicaporganisationer)  

Anne-Merete Kissow (indstillet af Handicapidrættens Videnscenter)  

Marie Sonne (indstillet af Socialpædagogerne)  

Britta Quistgaard (indstillet af Specialhospitalet) 

Tak til Mette B. for sin indsats og velkommen til Nicolai P. og Jette T..  

Bestyrelsen består herefter af 11 medlemmer. 

10. Valg af revisor:  

Ernest and Young blev valgt igen. 

11.  Eventuelt  

Lene M. meddelte, at DSR ønsker at medvirke ved RIWC 2020. 

Foreningens bank er Danske Bank og generalforsamlingen foreslog, at bestyrelsen tager en  

drøftelse af bankforbindelse og overvejer bankskifte. 

Komiteen for sundhedsoplysning: mænd med prosta kræft 

 

Kort drøftelse  af og input fra dagens konference: 

(gode faglige oplæg; god opsummering til slut; oplægsholdere følte sig godt modtaget;  

interessant at høre fra udstillerne, i.f.t. den tid, der var til rådighed for besøg i udstillingen;  

overvejelser omkring holdninger fra oplægsholdere, der ikke nødvendigvis harmonerer med  

RF-DK – hvordan kan det håndteres? overvej involvering af patientforeningerne næste år 

 

Referent Ellen Jensen/Jan S. Johansen 

 

 

Referat godkendt den 28.11.2018 

 

 

Dirigent:  __________________________ 

 Gunner Gamborg 

 

 

Pkt 4. Bestyrelsens beretning for 2017-2018  RF-DK 

 

Bestyrelsen har i 2017-2018 fokuseret meget på at få igangsat planlægningen af verdenskongres-

sen 2020. Vi har opbygget en plan for konferencerne i 2018 og 2019 og ser disse som trædesten 

frem mod 2020. I år har vi således det højeste antal deltagere i mange år, ligesom vi forsøger os 

med udstillingsaktiviteter. Dette vil blive udbygget yderligere fremadrettet.  

Bestyrelsen har igangsat udarbejdelsen af en publikation om "rehabilitering ude." Dette arbejde 

har udmøntet sig i gennemførelse af en temadag i 2017 på MarselisborgCentret, samt en temadag 

i september i år på Vejle Fjord. Begge dage vel besøgt med en deltagerkreds omkring 100 perso-

ner. I en arbejdsgruppe under bestyrelsen har der været arbejdet med at temasætte "habilitering, 

som begreb og indsats." Dette arbejde har kørt i flere år, men det forventes nu med dagens work-

shop og udarbejdelsen af en plan for arbejdet, at vi i løbet af de næste 2 år får belyst området me-

re tilbundsgående, da habilitering indarbejdes i vejledninger og bekendtgørelser. 

Der har været et ønske om at fokusere på viden og formidling af viden samt viden basseret på så-

vel forskning som praksis. Dette ses implementeret i den måde vi til årets konference rekrutterede 

oplæg på, hvor vi fik en del flere abstrakts end vi havde plads til. Vi er utroligt glade for den inte-

resse, der vises for at være en del af Rehabiliteringforum Danmarks aktiviteter.  

I august 2018 medvirkede vi i planlægning og gennemførelse af et internationalt symposium i 

Hamborg omkring sport og fysisk aktivitet som elementer i rehabiliteringen. Omkring 80 deltagere 
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fra 12 nationer var med på dagen, som blev rundet af med overværelse af åbningskampen til ver-

densmesterskaberne i kørestolsbasketball. 

Omkring planlægningen frem mod RIWC 2020 har vi nu fået etableret den danske og internationale 

programkomite med i alt 14 deltagere, ligesom vi har gang i en midlertidig hjemmeside, som lø-

bende ajourføres. 

Vi er rigtigt glade for de mange positive tilkendegivelser og initiativer, som vi oplever i forbindelse 

med kongressen og håber at vi kan samle alle gode kræfter til en virkelig spændende og udbytterig 

event. 

 

Tak for samarbejdet til alle i bestyrelsen. 

Pva bestyrelsen 

Claus Vinther Nielsen, Formand 


