1. announcement

12. nationale rehabiliteringskonference

Tirsdag den 24. september, 2019
Radisson, Scandinavian Center, Aarhus

”Et menneske - et liv”
Meningsfuld rehabilitering gennem
anvendelse af teknologier

Ønsket og målet med rehabilitering er et meningsfuldt liv for det enkelte menneske!
Udviklingen viser, at der inddrages mere og mere teknologi i rehabiliteringen, og det er derfor
vigtigt at diskutere mulighederne med teknologi, så den bidrager til, og ikke hæmmer
rehabiliteringen.
Hvad er så de bedste indsatser, metoder og teknologier til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og
overvejelser om anvendelse af teknologier i en bred forstand.
Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper
bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke
fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.
Konferencens fokus er derfor både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske, og de
fagpersoner der kommer i spil i rehabilitering samt på hardware og software, der kan understøtte
processerne.
Udstilling
Ved dette års konference samarbejder vi med CareWare, Aarhus – en velfærdsteknologisk tematisk
udstilling – samt det Europæiske fondsprogram: Active Assisted Living (AAL) – der har fokus på
velfærdsteknologisk forskning og praksis indenfor ældreområdet.
Interesserede udstillere kan henvende sig til Kirsten Rud Bentholm kirub@aarhus.dk

Struktur og indhold
Konferencen byder på 3-4 plenumoplæg og 10-12 parallelsessioner, samt guidede ture i CareWare
udstillingen. Vi modtager gerne forslag til parallelsessionerne – læs mere om ”Forslag til
parallelsessioner” her. Udstillere og virksomheder, der er vidensproducerende, indbydes også til at
indsende forslag.
Målgruppen
Alle, der beskæftiger sig med rehabilitering indenfor sundhed og socialområdet, arbejdsmarked og
uddannelse, samt velfærdsteknologi og hverdagsliv med sport, fritid, kultur og samspil med
civilsamfund og frivilligt arbejde. Det kan være borgere, fagpersoner, ledere og beslutningstagere
fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt ledere og medarbejdere i styrelser, faglige
organisationer og brugerorganisationer. Politikere er også velkomne.
Tilmelding og registrering
Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 24. september 2019.
Programmet vil løbende blive opdateret og forventes færdigt senest den 10. maj 2019.
Følg udviklingen på www.Rehabiliteringsforum.dk.
Pris for deltagelse: 1.850 kr.
Mere information vil blive lagt ud på arrangørernes hjemmesider:
www.rehabiliteringsforum.dk og www.marselisborgcentret.dk
Konferencen er - sammen med de øvrige aktiviteter - et springbræt til Verdenskongressen i
rehabilitering: "Moving societies", der afholdes i Aarhus d. 8. til 10. september 2020 – se
www.riworldcongress2020.com

