
 

 

 

 

Formiddag med fokus på Hvidbog om rehabilitering 
- For ansatte på alle niveauer indenfor sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet 

Fredag d. 02.12.22 kl. 10.00 – 12.00 med Claus Vinter Nielsen, formand for 

Rehabiliteringsforum Danmark 

 

10.00-10.10     Velkomst ved Rammeaftalesekretariatet 

 

10.10-11.50  

I januar 2022 udkom den reviderede ”Hvidbog om rehabilitering”. Den reviderede udgave er 

blevet til i et samarbejde på tværs af fag- og interesseområder; Danske 

Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, KL, Socialstyrelsen, Styrelsen for 

Arbejdsmarkeds og Rekruttering, Sundhedsstyrelsen og Rehabiliteringsforum Danmark. 

 

Claus vil tale om den reviderede definition af rehabiliteringsbegrebet, de 5 anbefalinger til 

fremtidens rehabilitering som hvidbogen præsenterer samt hvilken betydning det forventes, 

at anbefalingerne får i en kommunal/regional kontekst. Claus vil komme med bud på, hvad 

det er for en opgave der ligger ift. implementering af de 5 anbefalinger. Endelig vil Claus løfte 

sløret for, hvilke initiativer Rehabiliteringsforum Danmark har sat i værk som følge af det 

vigtige arbejde med at revidere Hvidbog om Rehabilitering. 

 

Claus Vinter Nielsen præsenterer sig selv sådan:  

”Jeg er overlæge og specialist i klinisk socialmedicin i DEFACTUM, 

lærestolsprofessor i klinisk socialmedicin og rehabilitering ved 

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og professor ved 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenhed Vest. Jeg 

har beskæftiget mig med social- og arbejdsmedicinske forhold i 

mere end 40 år i klinik, administration, undervisning og forskning. 

Min mission de sidste 20 år har været at bidrage til udvikling af 

rehabiliteringsfeltet i Danmark med speciel fokus på udsatte og  

sårbare borgere og grupper, der i kritiske situationer i livet, har vanskeligt ved, på egen hånd, 

at navigere i offentlige og private hjælpesystemer.” 

 

11.50 -12.00    Opsummering og tak for i dag  

 

 

Arrangementet, der er gratis, afholdes virtuelt via Teams og tilbydes i regi af Rammeaftale Sjælland og 

netværksgruppen Voksne Handicappede. Det virtuelle møderum er åbent fra kl. 09.45.  

Tilmelding Senest d. 25.11.22 til Povl Skov på mail: posko@slagelse.dk 

Med venlig hilsen  

Arbejdsgruppe under Voksne Handicappede/Rammeaftale Sjælland 

Link til download af Hvidbog: 

https://www.rehabiliteringsforum.dk/siteassets/publikationerlitteratur/hvidbog-2-udgave_180522-til-

web.pdf  

Link til RS17 og tidligere temadage: https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-neurorehabilitering-

og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx 
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