
Referat af bestyrelsesmøde í faggruppen revalidering,  
tirsdag den 29. september 2015 kl. 9.00 – 11.00 

Sted: Cafeladen, 7500 Holstebro 
Deltagere: Åse Pedersen, Hanne Poulsen 

 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra sidste møde godkendt 

3. Trods diverse udfordringer, endte det med at blive en fantastisk dag. Takket være Susanne 
Wiederquist og hendes ekspertise. 

4. Vi afventer tilmeldingerne på fredag, hvorvidt der skal en reminder ud om dagen. Skriver 
lige til Søs om tilmeldingerne og evt. reminder 

5. Hvordan Revalideringsfaggruppen vil se ud i fremtiden, er svært at spå om, vi er dog enige 
om, at vi afventer næste års Generalforsamling med henblik på hvordan det hele ser ud. Vi er 
meget nervøse for at alt hvad der hedder Revalidering er ”YT” efter den nye refusionsreform.   

6. Afhænger af pkt. 5 

7. Der sendes allerede nu besked til Susanne Wiederquist omkring vores temadag i Januar 
2016, hvilke tiltag vi ønsker drøftet på dagen. Eks. ”Hvad får det af betydning for revalidering i 
forhold til den nye refusionsreform, Hvad med virksomhedsrevalidering – hvor tænker vi, den 
bliver  af efter refusionsomlægningen. ”  Janni Dyring kommer til en temadag den 07. April 
2016. Der tages kontakt til Ove Kaj med henblik på at han deltager i temadagen den 19. Maj 
2015, hvor vi også vil afholde Generalforsamling. Herefter afventer vi faggruppens fremtid i 
forhold til vi bl.a. skal have flere bestyrelsesmedlemmer ind.  

8. Økonomien blev ikke drøftet, da der ikke var fremkommet nye opgørelser. 

9. Bestyrelsen er tilmeldt Rehabiliteringsdagen og Socialrådgiverdagene. Der er bestilt 
enkeltværelser på Comwell til os. Ligesom vi har bestilt overnatning i forbindelse med 
Rehabiliteringsdagen i Nyborg, da den starter meget tidlig.  

10. Ikke noget til dette punkt.  

 

 

Mødeindkalder: 

Hanne Poulsen, formand for faggruppen Revalidering 

 

 

Kommende Temadage Kommende Temadage 
22. oktober 2015 Kan vi blive bedre 

rådgivere via 
meditation? 

Henriette Zobel 
Kan vi blive bedre 
rådgivere ved at 
meditere? 

Henriette Zobel 
 er bestilt 



Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er bestilt 
(der er sket 
ændring af 
reservation + der 
er forespurgt på 
tæpper) 

28. januar 2016 Har refusion 
reformen indflydelse 
på Revalidering? 
 

Susanne Wiederquist 
 
(er bestilt) 

Er bestilt 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er ikke 
bestilt 

7. april 2016 Temadag med Janni 
Dyring 
 

 Åse taler med 
Janni Dyring om 
pris m.m. 

Her mangler at blive 
bestilt lokaler 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er ikke 
bestilt 

19. maj 2016 Generalforsamling + 
Temadag med Ove 
Kaj  

Fik Ove Kaj ret, har vi 
nu konkurrence stat? 

Er bestilt – 
honorar er som 
vanlig 25.000 + 
kørsel m.m. 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er ikke 
bestilt 

15. september 2016 Fokus på Autotekster 
og brugen af disse, 
”klippe klistre” 
fordele og ulemper 
ved anvendelsen af 
dette 

Lise Norup Lokaler er ikke 
bestilt 

Her mangler 
 

 Invitationer m.m.  

Oktober 2016 ? Foreslår datoen  
 

Carsten Kock ? Kontakter ham 
snarest 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er ikke 
bestilt 

November 2016  Emilie Van Hauen eller?  
Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser m.m. Lokaler er ikke 
bestilt 

April 2017  Thomas Borup 
Og Leif Kongsgaard 
 

De er jo 
adviseret 

 


