
                                                                                                   

 

 

 

Kære alle i ICF netværk 

 

Der har en stund været lidt stille fra os i Forskning og Udvikling på MarselisborgCentret omkring ICF, men 

hermed nyt fra os igen. 

 

ICF notat 

Vi ved, at ICF modellen og de mange kategorier, der hører modellen til, kan virke uoverskuelig for 

fagpersoner at omsætte til praksis. Derfor har vi forfattet det vedhæftede ICF notat, som har til hensigt at 

give en kort introduktion til ICF og give eksempler på konkret anvendelse af ICF.  

Meld meget gerne ind med supplerende ideer, eller kommentarer til merete.tonnesen@rm.dk.  

 

Ændringer i klassifikationen 

Siden 2011 er der årligt publiceret opdateringer af ICF. Der er rettelser og mange opdateringer, fordi det i 

2010 blev besluttet at kategorier fra ICF-CY skulle implementeres i ICF – se 

http://www.who.int/classifications/icf/whoficresolution2012icfcy.pdf?ua=1.  Alle ændringer i ICF 

klassifikationen bliver oversat til dansk og skulle ligge klar efter sommerferien. Opgaven påhviler 

Sundhedsdatastyrelsen, og ændringerne kommer formodentlig til at fremgå af SKS-browseren 

http://www.medinfo.dk/sks/brows.php.  

 

ICF netværk 

Hanne Melchiorsen, som i høj grad har været foregangskvinde på ICF området i Danmark og stået for ICF 

netværket, er gået på pension. Vi har derfor drøftet fremtiden for et netværk, men er lidt usikre på behov og 

interesse. Giv gerne tilkendegivelser om evt. behov/specifikke interessepunkter til merete.tonnesen@rm.dk 

 

ICF E-learning 

Det er netop faldet på plads, at den engelske udgave af ICF E-learning Tool kan oversættes til dansk. 

Forskning og Udvikling på MarselisborgCentret vil stå for denne opgave. (For engelsk udgave, se: 

https://www.icf-research-branch.org/icf-training/icf-e-learning-tool). Vi håber at kunne komme med meldinger 

på den danske oversættelse senere på året. 

 

X i kalenderen  

I efteråret 2016 har vi planlagt følgende ICF arrangementer. 

  

16. august 2016 kl. 8.30 – 10.00. ”Refleksion over ICF - en status” oplæg på rundstykkemøde i Århus, 

MarselisborgCentret, v. Claus Vinther Jensen, Forskningschef, professor, ph.d. og Thomas Maribo, Klinisk 

lektor, seniorforsker, ph.d. (gratis). 



                                                                                                   

 

 

16. september 2016. ”Refleksion over ICF - en status” oplæg v. Claus Vinther Jensen, Forskningschef, 

professor. Oplægget afholdes på Metropol i København (gratis). 

 

6. oktober 2016. Kursus om ICF. Program for dagen annonceres på www.marselisborgcentret.dk (betaling). 

 

Kontakt  

For yderligere eller uddybende oplysninger kontakt: 

 

Inger Hornbech, Projektsekretær 

Tel.  +45 7841 4440 Mob. +45 4028 8134 

 

Merete Tonnesen, konsulent, merete.tonnesen@rm.dk 

Tel. +45 7841 4438, Mobil 2361 7480  


