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Skabelon til høringssvar for hvidbog om rehabilitering 
 
I forbindelse med afgivelse af høringssvar på hvidbog om rehabilitering bedes nedenstående 

skabelon anvendes. 

Hvad er en hvidbog 

En hvidbog er en kritisk dokumentation og et partsindlæg over for offentligheden.  

En hvidbog belyser sammenhængene på et område, som er genstand for debat, og er ofte udformet 

som en statusrapport. 

 

Udfyldt af 
Navn samt organisation 

Dansk Selskab for Folkesundhed 

Bidrag fra:  

Claudia Mercebach, udviklingskonsulent, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, 

Københavns Kommune 

Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, København 

Kommune 

Michaela Schiøtz, sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk 

Forskning og Forebyggelse 

Nana Folmann Hempler, Formand, Dansk Selskab for Folkesundhed 

  

 

Tekst i kursiv er mulige relevante emner, men ikke obligatoriske. 
 

Hvidbogen som helhed  

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

Hvidbogen giver vigtigt billede af, hvor rehabilitering står i dag, og der gives anbefalinger til 

fremtidige indsatser og fokusområder. Hvidbogen er skrevet i et letlæseligt sprog, hvor 

nuancerne stadig fremgår. HVidbogen er omfattende, vil mange ting og favner mange 

målgrupper. 
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Undervejs i hvidbogen beskrives det, at ikke alle har de samme muligheder for at deltage i 

rehabilitering, og at der også indenfor rehabilitering er social ulighed i forhold til hvem der 

deltager. Denne sociale ulighed i hvem der deltager, og hvem der får udbytte af 

rehabiliteringstilbud er udtalt i forhold til rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom og 

bør uddybes.  

Det nævnes i hvidbogen, at der stor forskel på, om det er voksne eller børn, der er i 

rehabilitering. Dette må gælde tilgang, kompetencer, pårørendes roller, lovgivning og 

anbefalinger. Kunne det overvejes, at der i de enkelte kapitler burde skelnes mere mellem 

børn og voksne - evt. 2 forskellige hvidbøger. Det bemærkes endvidere, at børns 

perspektiver slet ikke er inddraget i kap 6.   

Hvidbogen har et udpræget akademisk islæt og forslår initiativer, der bør iværksættes for at 

sikre de bedste standarder og rammebetingelser for rehabilitering. Det er lidt ærgeligt, at 

hvidbogen ikke kommer spadestikket dybere og operationaliserer anbefalingerne, så 

hvidbogen bliver mere anvendelig for praksisfeltet. Dog er det nævnt, at et sådant arbejde 

bør iværksættes.  

 

 

Specifikke kommentarer  
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 
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Kapitel 1. Indledning 

Generelle kommentarer  
(fx. sprog, opbygning mv.) 

  

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

Side 3, linje 177 - Afsnit: Formål med hvidbog om rehabilitering 
 
Forslag til tilføjelse fx efter linje 186: …at det er et teoretisk dokument, der ikke er tænkt 
som et direkte praksisnært redskab. (Dvs. tilføje hvad "formål ikke er") 
 
Evt. tilføje overordnet hvad der skal til for, at det bliver et praksisnært redskab:  
En succesfuld implementering af Hvidbogen i praksis kræver bl.a XX….at der arbejdes 
målrettet med den praktiske implementering, at der er ledelsesmæssig opbakning etc. 
Alternativt stå til allersidst i dokumentet i afsnit for sig. 
 
Linje 185: "At foreslå initiativer, der bør iværksættes".  
Kan foreslåede initiativer highlightes/gøres mere tydelige gennem hele dokumentet fx et 
kort afsnit til sidst i hvert kapitel med foreslåede/eksemplificerede/allerede igangsatte 
initiativer på generisk plan (bl.a. PRO). 
Dette kan sikre større grad af anvendelighed/genkendelighed i praksis.  
 
 

 
 

Kapitel 2. Hvad er rehabilitering 

Generelle kommentarer  
(fx. sprog, opbygning mv.) 

 

 

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 
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Kapitel 3. Dilemmaer og udfordringer i rehabilitering 

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

Der ønskes en mere omfattende beskrivelse af problemstillingen med social ulighed i 

detagelse og udbytte og i den forbindelse en gennemgang af, hvad der er af viden og 

erfaringer med at udvikle tilbud, der ikke rammer socialt skævt eller som har særligt fokus 

på socioøkonomisk dårligt stillede grupper.    

 

 

 

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

      

 



                                             
 
 

5 
 

 

Kapitel 4. Personen i rehabilitering 

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

      

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

      

 
 

Kapitel 5. Pårørende til en person i rehabilitering 

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

      

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 
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Kapitel 6. Brugernes perspektiver  

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

Hvorfor er det fravalgt at inddrage børns perspektiver? Der indgår kun 9 brugere. Hvorfor 

trækker Hvidbogen ikke på den omfattende kvalitative forskning, der beskriver brugeres 

perspektiver.   

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

  

 

Kapitel 7. Professionelles perspektiver og tilgange i rehabilitering 
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Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

      

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

s. 64: Afsnit - Forståelse af rehabilitering (linje 1962). 
Evt. tilføje at paradigmeskift også omhandler "fra genoptræning til rehabilitering". 
 
s. 65: Afsnit - Tilgange til rehabilitering (linje 2011). 
Evt. tilføje det brede sundhedsbegreb som en tilgang/værdi. 
 
Evt. tilføje at et udelukkende fokus på målsætning relateret til 
livsstil/livsstilsændinger/KRAM faktorer hører under den biomedicinske tilgang. 
 
 
 

 

Kapitel 8. Rammebetingelser i rehabilitering 

Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

      

 

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

      

 
 

Kapitel 9. Tilgrænsende og overlappende begreber 
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Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

      

 

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

      

 

Kapitel 10. Anbefalinger til fremtidens rehabilitering 
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Generelle kommentarer 
(fx. sprog, opbygning mv.) 

Afsnit synes kort i forhold til vigtigheden af det. 

Anbefalingerne beskriver HVAD. Der mangler konkret opfølgning på HVORDAN - hvilket der 
lægges op til i anbefaling 5 - som måske ikke bør være en anbefaling men et afsnit for sig 
selv. Fx med overskrift:  Implementering af Hvidbogens indhold og anbefalinger eller Fra 
visioner til handling.  
  

 

Specifikke kommentarer 
Skriv gerne sidetal og evt. linje som kommentarerne vedrører: 

Anbefaling 4 s. 113 linje 3412. 
Kan der i afsnittet/eller overskrift tilføjes relationel koordinering - som dækker bredere end 
koordinering.  
 
 
Anbefaling 5 s. 114 linje 3438-3448:  
En naturlig fortsættelse af arbejdet og ikke en anbefaling?  
Måske kan afsnit udbygges med hvad man kan forestille sig, at det kan indebære.  
 
Blot generelt forslag/konkret idé til videre follow-up:  
Hvad skal der til, for at Hvidbogen kommer ud at leve - og hvordan der kan arbejdes 
målrettet med praksisnær implementering.  
Fx kan hvert område i Hvidbog på sigt brydes ned i små "talks", i form af videoer/film hvor 
der fortælles HVORDAN der kan arbejdes med de enkelte elementer.  
Disse talks kan danne grundlag for "hvad gør vi/hvad gør vi ikke/har nogen gjort det før, 
hvad kan vi lade os inspirere af".  
  
 

 
 

Øvrige kommentarer 
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