2. announcement

12. nationale rehabiliteringskonference

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

”Et menneske - et liv”
Meningsfuld rehabilitering belyst gennem
metoder, redskaber og indsatser.

Kom og få fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard og
Ivan Kjær Lauridsens bud på meningsfuld rehabilitering
Skolelærer og fremtidsforsker v. Future Navigator, Henrik Good Hovgaard, vil give et inspirerende
og tankevækkende oplæg, hvor fremtidsforskningen oversættes til konkrete metoder. Herunder sit
bud på den rehabiliterende tilgang med velfærdsteknologi, som kan give mennesker retning,
redskaber og perspektiv til et meningsfuldt liv. Henrik udtaler: "Min lykke er gjort, hvis jeg kan give
den næste generation – mine døtres generation – det perspektiv, hvor de tror på, at de kan skabe sig
selv og ændre verden i en positiv retning – og samtidig har redskaberne til at gøre det.”
Ivan Kjær Lauridsen, chef for Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, vil i sit oplæg
fokusere på, hvordan danske kommuner og danske virksomheder i samarbejde kan være med til at
skabe verdens bedste rehabiliteringstilbud.

Forslag til parallelsessioner efterlyses
Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i
rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs
af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den
fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.
Vi ønsker i år at afholde 10-12 sessioner fordelt på 2 spor, som har fokus på formidling af praksis,
ny viden og implikationer for det enkelte menneske i forhold til at opnå et meningsfuldt liv.
Sessionerne kan således have relevans for alle sektorer og områder indenfor social-, sundhed-,
handicap-, beskæftigelsesområderne. Vi efterlyser sessionsoplæg om anvendte teknologier
indenfor områderne arbejdsrettet rehabilitering, almen rehabilitering og habilitering.
Konferencens fokus er både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der
kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.
Læs mere om ”Forslag til parallelsessioner” her. Udstillere og virksomheder, der er
vidensproducerende, indbydes også til at indsende forslag. Fristen er fredag den 15. marts.
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.
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

