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Referat af Handicaprådsmødet om rehabilitering 1. februar 

 

 

Dato: den 1. februar 2016 

 

Sted: Bystævneparken 17, stuen, mødelokalet 

 

Tilstede: Janne Sander, Troels Gamst, Sven Knudsen, Elin Johansson, 

Tine Heerup, Steen Stavngaard, Margit Koltze og Henrik Svendsen. 

Fra Neurologi- og Rehabiliteringscenter København (NRC); 

centerchef Lise Leth Jeppesen, ledende terapeut Karin Martens, 

chefsygeplejerske Susanne Tronier samt chef for Kvalitet og 

sammenhæng Merete Røn Christensen (SUF). Fra Borgercenter 

Handicap (BCH) stabschef Sine Gregersen. Fra sekretariatet Mia 

Bjørnø og Lykke Dahl Lauridsen. 
  

 

 

Formand Janne Sander byder velkommen og takker NRC for at 

facilitere mødet. Janne Sander nævner et Handicaprådsmøde tilbage i 

2012, hvor rehabilitering ligeledes var på dagsordenen, og hvor en 

række fokuspunkter for fremtiden blev fremsat. 

 

Neurologi- og Rehabiliteringscentrets kok præsenterede 

mødeforplejningen, som eksempel på deres fokus på økologisk mad 

lavet på centret, der er en del af rehabiliteringen. 

Rådsmedlemmerne stiller en række spørgsmål, bl.a. angående 

forløbenes varighed og fleksibilitet samt hvorledes man for eksempel 

kan fremvise evidens for, at madkvalitet er en helende faktor indenfor 

rehabilitering. 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagordenen er godkendt 

 
2. Godkendelse af referat 

Referatet fra Handicaprådsmødet den 9. november 2015 er godkendt. 

 
3. Mødetema: Rehabilitering 

Lise Leth Jeppesen centerchef på NRC præsenterede centret, dets 

udvikling, hvilke tilbud de har samt målgruppen for disse. Ledende 

terapeut Karin Martens fortæller videre om NRC’s mision og vision 

for fremtiden, herunder sammenspillet mellem sygeplejersker, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsvejledere i borgerens 
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rehabiliteringsforløb. Chefsygeplejeske Susanne Tronier beretter 

videre om fagligheden indenfor rehabiliering kurser, videreuddannelse 

og ikke mindst om tværfagligheden i fokus. Videre fortælles der om 

kost og ernæring samt forløbskoordinatorer og andre nye tiltag rettet 

mod en mere sammenhængende proces for borgeren.  

 

Omvisning i NRCs faciliteter.  

Handicaprådet ser et typisk beboerværelse, spisestuen, køkkenet samt 

træningslokaler. 

NRCs ledelse ytrer ønske om på sigt at komme i mere moderne 

bygninger, der i højere grad understøtter deres rehabiliteringsformål. 

 

Stabschef ved Borgercenter Handicap Sine Gregersen præsenterer 

BCHs kommende målgruppeplan og en kommende analyseopstart 

vedrørende omlægning af dagtilbuddene, hvortil man ønskede 

Handicaprådets input. Efter præsentationen kom Handicaprådet med 

deres umiddelbare bemærkninger til oplæggene. 

 

Grundet tidspres på indeværende møde kan Handicaprådet ikke nå at 

behandle mødetemaer samt emne for årskonferencen ved dette møde, 

hvorfor Janne Sander opfordrer medlemmerne til at maile sekretariatet 

med prioriterede ønsker.  

 

 
4. Meddelelser 

I forbindelse med Handicaprådets samarbejde med Cph Stage skal 

Rådet på teaterbesøg for at afprøve tilgængeligheden ud fra de 

indsendte spørgeskemaer. Foreløbig er billetter til Teater V, Anemone 

Teatret, Teatret ved Sorte Hest samt Teater Grob blevet udbudt. 

 

Handicaprådet har modtaget en forespørgsel på at deltage i en 

vidensundersøgelse om vold og trusler. Handicaprådet vil gerne 

bidrage til denne. Steen Stavngaard vil undersøge, om han allerede er 

med i dialogen. 

 


