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Krigsveteranernes center modtager
rehabiliteringsprisen 2013

Veterancentret og Forsvarets Rehabiliteringsenhed modtager Helsefondens og Rehabiliteringsforum Danmarks
Rehabiliteringspris 2013.
- Siden oprettelsen af Rehabiliteringsenheden har forsvaret ikke blot givet sine veteraner en god behandling. Enheden
har leveret et veltilrettelagt og gennemtænkt rehabiliteringstilbud, der lever op til rehabiliteringsparadigme og er et ideal
for andre. Derfor har Forsvarets Rehabiliteringsenhed modtaget årets rehabiliteringspris fra Helsefonden på 10.000,- kr.,
fortæller Rehabiliteringsforum Danmark Formand, Gunnar Gamborg, der netop har uddelt prisen på den 6. årlige
rehabiliteringskonference arrangeret af Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret.
Forsvarets tilskadekomne veteraner er karakteriseret af forskellige behov: Psykologisk, lægefagligt, socialfagligt, juridisk,
arbejdsmarkedsmæssigt og personligt.
- Den kaskade af behov kræver mange faggrupper involveret. Og den kræver en helhedsorienteret, interdisciplinær
indsats, hvor der bl.a. er fokus på såvel helbred som alle de ting i omgivelserne som familie, venner og velbefindende,
der kan få veteraner tilbage til et værdigt hverdagsliv, fortæller formand Gunnar Gamborg, formand for
Rehabiliteringsforum Danmark.
Kontorchef Birgitte Rasmussen er ophavskvinde til Rehabiliteringsenheden og står bag udviklingen af
Rehabiliteringsenhedens arbejdsprocesser og procedurer. Gunnar Gamborg fortsætter:
- Birgitte Rasmussen har formået at få veteranernes behov for rehabilitering på den politiske dagsorden i Forsvaret i en
sådan grad, at Veterancentret i dag tilbyder samlede rehabiliteringsforløb. Veteranerne oplever hurtig, relevant,
koordineret og respektfuld sagsbehandling i deres forløb fra tilskadekomst til genplacering på arbejdsmarkedet.

Forud for Rehabiliteringsenhedens oprettelse stod sårede og traumatiserede veteraner uden tilbud om en koordineret
indsats, men det er, ifølge Gunnar Gamborg i dag en saga blot:
- Forsvarets Rehabiliteringsenhed er et godt praksiseksempel på en konkret gruppe af mennesker, som har fået
forbedret sine livsvilkår gennem øget fokus på deres rehabiliteringsmuligheder. Prismodtageren er et klart eksempel på
årets konferencetema om ”de mange virkeligheder”, hvor rehabilitering i Danmark 2013 udfolder sig.
Bedømmelseskomiteen består af:
Formand Jørgen Pontoppidan, Sygekassernes Helsefond
Direktør Hanne Jervild, Sygekassernes Helsefond
Bestyrelsesmedlem Freddy Nielsen, Rehabiliteringsforum Danmark
Formand Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum Danmark
Tidligere vindere af Rehabiliteringsprisen:
2012: Psykiatriens Hus i Silkeborg
2011: Boform Brost
2010: Seniorforsker ved Hammel Neurocenter, ergoterapeut og Ph.d. Tove Borg
For yderligere information kontakt:
Jan Sau Johansen, medlem af Rehabiliteringsforum Danmarks bestyrelse og områdechef for MarselisborgCentret: Email: Jan.Johansen@stab.rm.dk, tlf: 7841 4406, mobil: 2628 8955

