
 
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering 
Afholdt den 24. maj 2019 i Holstebro 
 
Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen. 
 
 
1. Blev godkendt 

 
2. Økonomien følges tæt 

  
3. Det besluttes at vi ikke indkalder til fornyet generalforsamling, men at vi fortsætter det 

gode faglige arbejde i faggruppen 
 

4. Planlægning af temadagen den 6. juni – Der kom ”flere ord på som Søs havde udbedt sig, 
det gav desværre en omgang bøvl efterfølgende med misforståelser – til trods for en 
opringning til Søs. Åse fik det vist klaret. 
 

5. Socialrådgiverdage – Vi fik sendt besked til Mette Bertelsen omkring såvel reception og 
selve workshoppen for vores egen faggruppe. Åse er sat ind i den fælles workshop og de 
uafklarede spørgsmål her.  
 

6. Vi er enige om at fastholde det høje faglige niveau i forhold til vores temadage og det vil 
koste noget i budget for os at være opdateret. 
 

7. fremadrettede temadage – nye tiltag? Eks. en dag eller halv dag med psykiater fra Odense, 
undersøger om Claus H. Sørensen kan? 
 

8. Som altid en god drøftelse af hvad der røre sig og hvad vi har deltaget i for egen regning 
og i forhold til DS 
 

9. Aftaler: Hanne tager kontakt til STAR igen mandag – da hun mangler svar fra Jakob Heltoft 
om hvem der kan komme i stedet for ham pga. hans skifte af område. Åse tager over her 
hvis ikke det lykkes – Hanne tager kontakt til psykiater om 1 temadag 
 
 

 
 
Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Overblik over temadage der er i støbeskeen:  
 
Kommende 
datoer 

Temadage, indhold m.m. Hvad mangler vi: Lokaler og hvem 
gør hvad 

    
6. juni 2019 Handicap, psykiatri og 

arbejdsmarked, herunder 
revalidering 

Knud Aarup er 
bestilt Skal dog 
være i Århus kl. 16. 
så programmet er 
til kl. 13.30 

Lokaler er bestilt 

    
    
12. september 
2019 

JAF og Revalidering Peter Dyrbye 
Schultz 

Lokaler er bestilt 

    
    
7. november 
2019 

Beskæftigelse/revalidering 
Hvor er vi nu og hvor skal vi hen 

Jannie Dyring Lokaler er bestilt 

 
 
 

   

    
23. januar 2020 Revalidering via løntilskud. Hvordan 

går det med implementeringen af 
revalidering efter lovændringen 

Jens Finkelstein Lokaler er IKKE 
bestilt 

    
    
05.marts 2020 STAR Jakob Heltoft kommer og 

opdatere os på hvad der er sket i 
forhold til forenkling af LAB loven 
med fokus på revalidering 

Jakob Heltoft 
Ikke givet accept 
endnu 

Lokaler ikke 
bestilt 

    
    
16. eller 29. 
april 2020 

Depression – diagnostisk og 
arbejdsmarkedet + 
Generalforsamling 

Speciallæge Claus H. 
Sørensen special 
overlæge på Odense 
UNI hospital 
 
Sendt mail til ham 

Lokaler ikke bestilt 
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