Rehabilitering 2019
Et menneske - et liv
Meningsfuld rehabilitering
belyst gennem
metoder, redskaber og indsatser.

12. nationale rehabiliteringskonference
tirsdag den 24. september, 2019
Radisson, Scandinavian Center, Aarhus

Program
Kl. 08:30 – 09:30

Kl. 09:30 – 10:00

Registrering, kaffe/the og brød
Mulighed for besøg i udstillingen, der afvikles i forbindelse med Active Assisted Living
AAL Forum(læs praktiske oplysninger sidst i programmet)

Velkomst
v/Claus Vinther Nielsen, professor, formand for Rehabiliteringsforum Danmark
Plenumoplæg
Fremtidssans
v/ Henrik Good Hovgaard, fremtidsforsker v. Future Navigator

Kl. 10:00 – 10:35

Kl. 10:35 – 11:00

I dette oplæg vil Henrik Good Hovgaard give et indblik i Fremtidssansen - en ny egenskab der
bliver essentiel for alle, der vil navigere i fremtiden og tøjle alle de forandringer der kommer.
Kompleksiteten øges og det påvirker alle menneskers liv. Fremtidssansen kan hjælpe til at
give ny indsigt og mening, samt et overblik over hvilke nye egenskaber vi skal mestre. Henrik
vil veksle mellem oplæg og interaktion - mellem konkrete trends og udfordringer til alle
deltagerne. Det bliver visionært, provokerende og inspirerende, med masser af humor og
hands-on-teknikker.

Kaffepause
Mulighed for besøg i udstillingen

Fortællingens kraft - rehabilitering, evaluering og læring
v/Agnete Neidel, Chefkonsulent hos Socialt Udviklingscenter – SUS

Kl. 11:00 – 11:35

At arbejde rehabiliterende er også at være systematisk nysgerrig på, om det lykkes at gøre en
positiv forskel i menneskers liv. Når man samarbejder med mennesker om at skabe eller
genskabe det liv, de drømmer om, kan man ikke altid forudse, hvilke forandringer der sker på
vejen, og hvilke af de forandringer der er vigtige for den enkeltes liv og handlekraft.
Most Significant Change Technique (MSC) er en evalueringsmetodik der tilbyder systematisk
men åben udforskning af, hvilke ændringer der sker i menneskers liv i et
rehabiliteringsforløb, og hvad det er, der skaber den forandring. Metoden er bygget op om
forandringsfortællinger og inviterer til læring på mange niveauer: for den enkelte når de
åbent inviteres til at dele og reflektere over forandringen. For den enkelte medarbejder når
de udforsker borgens perspektiv og for organisationen, når fortællingerne analyseres
kollektiv og åbner for dialog om værdier og god praksis.
Oplægget introducerer til de bærende tanker og teknikker i MSC og reflekterer over det
læringspotentiale der ligger i arbejdet med fortællinger.

Forhandlinger, anerkendelse og samarbejde: fokus på ’det hele menneske’ i
rehabilitering
v/ Amy Clotworthy, etnolog - Center for Sund Aldring (CEHA) ved Københavns Universitet
Kl. 11:35 – 12:05

I Danmark er der en politisk forventning om, at borgere selv skal tage ansvar for deres eget
helbred og foretage individuelle valg, der ville kunne gøre dem mere selvhjulpne. Men baseret
på 15 måneders etnografisk feltarbejde i en dansk kommune vil oplægget fremvise, hvordan
rehabiliteringsindsatsen kræver et særligt partnerskab mellem terapeuten og borgeren. I
særdeleshed er der en bestemt form for samarbejde, der gør det muligt for borgere at handle
og træffe beslutninger om ’det gode liv’.

Kl. 12:05 – 13:15

Frokost

Kl. 13:15 – 14:10

6 parallelsessioner
Erfaringer fra det nationale Individual Placement and Support (IPS) projekt
v/Pernille Pedersen, forsker, ph.d., cand.scient.san DEFACTUM, Annette Nørgaard Vibe
Svendsen, IPS teamleder, Beskæftigelsesafdelingen Silkeborg Kommune, Iben
Gammelgård Wallstrøm, forsker Psykiatrien i Region Syddanmark

1.

Er du optaget af at hjælpe personer med svære psykiske lidelser ind på arbejdsmarkedet eller
i uddannelse samt at forbedre deres symptomer og funktionsniveau? Så kom og bliv
inspireret af den succesfulde IPS model!
IPS er en international anerkendt model, som foregår i et tværsektorielt samarbejde mellem
sundhedssektoren og beskæftigelsesområdet. Du vil opnå viden om hvad IPS-indsatsen består
af, samt hvilke internationale resultater indsatsen har givet. IPS har kørt som projekt i
Danmark, og nu har du mulighed for at høre erfaringer og resultater derfra, samt hvordan
samarbejdet mellem sundhedssektoren og beskæftigelsesområdet har fungeret.
Vær med til at diskutere betydningen af IPS og hvordan lignende indsatser kan
implementeres i dit felt.
Moderator: Maiken Bay Ravn

Understøttende hverdagsteknologier
v/ Specialkonsulenter Finn Blickfeldt Juliussen og Thomas Lyhne, Socialstyrelsen Center
for Handicap og Psykisk Sårbarhed

2.

Med eksempler fra Socialstyrelsens arbejde med hjælpemidler og velfærdsteknologi lægges
der op til en debat om de grundlæggende forudsætninger for at skabe meningsfulde
teknologiunderstøttede indsatser:
Hvordan kan borgerens indefra-perspektiv (recovery) bringes i spil i dialog med det
fagprofessionelle udefra-perspektiv (rehabilitering)?
Hvordan integrerer fagprofessionelle rehabiliterings-begrebets krav om "individuelt
tilrettede indsatser"?

Borgere og fagprofessionelle har hver sin ekspertposition, som til sammen skaber potentiale
for løsninger der øger borgerens oplevelse af trivsel, meningsfuldhed og funktionsevne. Hvis
det er rigtigt, hvor ser vi dette bragt i spil i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi?
Moderator: Freddy Nielsen

Ord sætter spor
v/Mette Henriksen, Logopæd, Mia Egsgaard, audiologopæd, Kristoffer H. Koch,
fysioterapeut, Caroline Oldfield Nielsen, fysioterapeut, Vejlefjord Rehabilitering

3.

Sammenhængen mellem kognitive/sproglige og fysiske funktioner danner i denne session
grundlaget for at skabe en meningsfuld intervention for patienter med sproglige
vanskeligheder som følge af en hjerneskade. Hertil benyttes tværfaglige, udendørs QR
kodeløb, hvor patienter med moderate til lette sproglige vanskeligheder sammen skal arbejde
med tekst og løse opgaver.
Denne interventionsform er nyudviklet, og vil blive afprøvet, således kliniske erfaringer og
tilbagemeldinger fra patienterne kan blive fremlagt.
Moderator: Jette Thuesen

LTV - Livsorienteret teknologivurdering - AFLYST
v/Jonas Holsbæk, selvstændig konsulent hos Holsbæk Ergo-Consult

4.

"Sessionen omhandler redskabet LTV 3.0, der er et refleksionsværktøj til at vurdere værdien
af velfærdsteknologi i et brugerperspektiv.
Der vil være oplæg om udviklingen og indholdet af LTV'en samt gruppesession med
afprøvning."
Moderator: Marie Sonne

Erfaringer med udvikling af rehabiliteringspraksis i danske og norske kommuner
v/ Marc Sampedro Pilegaard, Ph.d., postdoc og forsker, Lars Tang, Ph.d., postdoc og
forsker, Maria Aagesen, videnskabelig assistent, præ-ph.d., Karen la Cour, Ph.d. Professor
MSO, REHPA Region Syddanmark og Syddansk Universitet

5.

For at sikre et meningsfuldt liv for personer med kræft, er det nødvendigt at udvikle effektive
rehabiliteringsindsatser. Vi præsenterer tre oplæg, der belyser hvordan forskere og
praktikere har samarbejdet om at evidensbasere rehabiliteringspraksis:
Kræftrehabilitering i Norge
1) Kræftrehabilitering er et relativt nyt område i Norge. REHPA, Videncenter for
Rehabilitering og Palliation har derfor haft til opgave at afholde en række sessioner med
formålet at udvikle kræftrehabilitering i Norge.
Kræftrehabilitering i Odense Kommune
2) I kræftplan IIII pålægges kommunerne at igangsætte målrettet kvalitetssikring af deres
rehabiliteringsindsatser. I workshoppen gives et praksiseksempel på kvalitetsarbejde i
kræftrehabilitering foretaget i Odense Kommune.

Arbejdsrettet kræftrehabilitering
3) Arbejdslivet udgør en stor del af menneskets hverdag, men processen med at vende tilbage
kan være udfordrende, og redskaber, der kan understøtte den arbejdsrettede
kræftrehabilitering er derfor nødvendige. I workshoppen gives et eksempel på et sådant
redskab.
Stikord: Kræft, Rehabilitering og Evidensbaseret praksis
Moderator: Karen la Cour

Teknologi-understøttet rehabilitering til den akutte, komplekse og skrøbelige
borger
v/ Sygeplejerske Lotte Lucia Jelnes, Fysioterapeut Inger Oddershede, Ergoterapeut Monica
Petersson Ekström, Social- og sundhedsassistent Maj-Britt Lene Jensen, Fysioterapeut Line
Krogh Elmer, Vikærgården Aarhus Kommune

6.

Hvorfor og hvordan bør teknologi spille en rolle i rehabiliteringen, så borgeren med
funktionsevnetab atter opnår et meningsfuldt liv?
Oplægget tager udgangspunkt i den akutte, komplekse og skrøbelige borger samt
udfordringerne som følge af den hurtige udskrivelse fra sygehuset og den demografiske
udvikling.
Der vil blive præsenteret praksiseksempler på teknologiunderstøttet rehabilitering af den
akutte, komplekse og skrøbelige borger fra korttidspladser på Vikærgården, Aarhus
Kommune.
Desuden vil oplægget belyse muligheder og udfordringer set fra medarbejdernes og
borgernes perspektiv samt den praksisnære implementering.
Deltagerne vil blive inddraget gennem refleksion og dialog omkring implementeringen af
teknologi i rehabilitering, og hvordan eventuelle dilemmaer imødegås i praksis.
Moderator: Line Krogh Elmer

Kl. 14:10 – 14-25

Kaffepause

Kl. 14:25 – 15:20

6 parallelsessioner
Kognitiv rehabilitering efter erhvervet hjerneskade med hypnose - forskning og
praksis
v/Jonas Kristoffer Lindeløv, M.Sc., Ph.d. Aalborg University og Henning Olsen, centerchef,
neuropsykolog, BOMI Center for rehabilitering og hjerneskade

7.

Den kognitive neurovidenskab bruger hypnose som en teknologi, hvormed man kan ændre
tanke- og hjerneprocesser i hidtil uset grad.
I et randomiseret kontrolleret studie afprøvede vi, om hypnose på samme måde kunne bruges
i kognitiv rehabilitering efter erhvervet hjerneskade. Deltagerne opnåede store forbedringer
på kognition, søvn og dagligdagsaktiviteter.
BOMI Roskilde har indsamlet yderligere data på borgere med hjernerystelse, og dette viste
ligeledes positive resultater på træthed, angst og stemningsleje.

Jonas Lindeløv fortæller om tidligere og aktuel forskning i hypnose og hjerneskade. Henning
Olsen deler konkrete erfaringer og overvejelser om implementering i praksis.
Moderator: Maiken Bay Ravn

Teknologier i borgernær sundhed
v/ Jette Bangshaab, leder af forskningsprogrammet ”Teknologier i Borgernær Sundhed”,
cand.scient.soc, Tina Helle, ergoterapeut, ph.d., docent, Bettina Sletten Paasch,
sygeplejerske, ph.d., lektor, Birgit Tine Larsen, fysioterapeut, ph.d., lektor,
Professionshøjskolen UCN.
I denne session præsenterer vi viden, erfaringer og resultater fra praksisnære
forskningsprojekter, som har borgeren i centalt fokus for, hvordan teknologi kan understøtte
meningsfuld rehabilitering og herunder, hvilke krav teknologi stiller til de
sundhedsprofessionelle.

8.

De tre præsentationer er:
Bettina Sletten Paasch præsenterer sygeplejerskers oplevelser af at anvende telemedicin i
rehabilitering af kronisk syge borgere, og hvordan telemedicin kan anvendes som et redskab
til at guide borgeren i en læreproces til at genoptage aktiviteter, der fremmer livskvalitet og
handlekompetence.
Tina Helle præsenterer eksempler på, hvornår hverdagsteknologier bliver barrierer for
aktivitet og deltagelse, og hvilke krav udbredelsen af hverdagsteknologier stiller til de
sundhedsprofessionelle i en rehabiliteringskontekst.
Birgit Tine Larsen præsenterer, hvordan borgere med erhvervet hjerneskade ved hjælp af
teknologi kan lære at selv-monitorere deres fysiske aktivitetsniveau, og hvordan denne
metode kan anbefales til at fremme motivation for fysisk aktivitet hos borgere med erhvervet
hjerneskade.
Moderator: Jette Bangshaab

Fra skæbne til liv uden psykofarmaka til mennesker med demens
v/Inger Marie Andersen, Bostedleder på Kærvang, Region Nordjylland

9.

10.

Der fortælles om hvordan Kærvang siden år 2000 har arbejdet med at trappe mennesker med
demens ud af psykofarmaka, hvilke problemer og besværligheder det har givet undervejs, og
hvilke resultater det har givet i form af højere funktionsniveau og bedre kontakt.
Der fortælles om hvilke tilgange og metoder der er anvendt og sat i stedet for psykofarmaka,
og understregning af det gode samarbejde med gerontopsykiatrien i region Nordjylland.
Det berøres let, at denne erfaring kan overføres til andre.
Moderator: Ellen Jensen

Sammenhæng i tværgående borgerforløb – tre eksempler på relationel koordinering
v/Louise Thule Christensen, Seniorkonsulent, Nina Nørregaard, Socialfaglig
chefkonsulent, cand.pæd.ant. Type2dialog

Med udgangspunkt i cases fra tre kommuner, hvor borgeren er tilknyttet ældre/sundhed, det
specialiserede voksenområde og beskæftigelsesområdet, vil vi præsentere tre forskellige
måder at organisere det tværfaglige arbejde. Fokus i de tre cases er at beskrive og
perspektivere, hvordan der bliver arbejdet med indsatser, som går på tværs af faggrupper,
myndigheder og lovgivning.
Af faglige temaer vil vi berøre Det Tværfaglige Møde og gennem konkrete praksiseksempler
vise, hvordan møderne danner rammen om systematiske og tidsbegrænsede
rehabiliteringsforløb for borgere tilknyttet ældre- og sundhedsområdet.
I næste case vil vi præsentere forløb som er bygget op omkring samarbejdsmodellen.
Målgruppen her er borgere som er tilknyttet beskæftigelsesområdet. Her vil vi beskrive,
hvordan samarbejdsmodellen er med til at sikre effektive rehabiliteringsforløb med
udgangspunkt i tværfaglige møder, hvor borgeren er aktiv med i at finde løsninger.
I den sidste case, viser vi eksempler på statusmøder. I dette tilfælde tager vi udgangspunkt i
det specialiserede voksenområde og hvordan der bliver fulgt op på borgerens mål samt
evalueret på indsatsen.
Moderator: Lotte Lagoni

Tilbage til virkeligheden med Virtual Reality (VR)
v/ Anneline Reuter, Socialfaglig konsulent, Socialpsykiatri og Rusmiddel Silkeborg og
Anne Kristine Swartzbach, CEO hos Konfront

11.

Virtual Reality er begyndt at vinde indpas som en ny metode i afhjælpningen af
angstproblematikker hos børn og voksne.
Kom og hør nærmere om metoden fra både bruger- og udviklerperspektivet.
Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune ved socialfaglig konsulent Anneline Reuter, vil i
denne parallelsession dele ud af erfaringer med brugen af Virtual Reality i forbindelse med
træning af social angst i forbindelse med indkøb og bustransport som en del af den
socialpsykiatriske indsats. Metoden har vist sig at have positive bivirkninger på andre af
borgernes personlige udfordringer.
Udviklerperspektivet vil blive præsenteret af Anne Kristine Schwartzbach, som har mange
års erfaring indenfor specialområdet. Siden 2016 har hun arbejdet med Virtual Reality i
forhold til angst, autisme og skoleværing, men er nu fuldtidsudvikler af en online platform,
der skal gøre metoden nærmere tilgængelig. Anne Kristine vil fortælle om teorien bag
metoden samt hvordan den med fordel kan bruges i kombination med en terapeutisk tilgang.
Moderator: Mette Hartvig Hansen

12.

Kl. 15:30 -16:10

Guidede rundvisning i udstillingen

6 parallelsessioner

Hvordan kan vi øge oplevelsen af sammenhæng mellem hospital og kommune for
mennesker med sclerose?
v/Louise H. H. Nørgaard, projektleder, Charlotte Kelly Jensen, projektleder og Marianne
Schmidt, kvalitetsleder, sygeplejerske fra Sclerosehospitalerne Haslev
13.
Med udgangspunkt i de barrierer mennesker med sclerose har, belyst i satspulje projektet
"Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne", har vi afprøvet metoder
til at skabe større sammenhæng mellem sektorerne til gavn for den enkelte. Oplægget vil
omhandle, hvordan vi kan optimere brugen af elektroniske kommunikationsveje samt belyse
problematikker ift. at navigere i det danske sundhedsvæsen for mennesker med sclerose.
Moderator: Nicolai Paulsen

AFFI - Metoden. Adfærd, Funktionsevne og Faglig Indsats
v/Rikke Vorre Pedersen, Udviklingssygeplejerske, Psykiatrien Region Midtjylland

14.

Parallelsessionen vil give en introduktion til AFFI metoden, den egnede målgruppe, og
fordelene ved at anvende AFFI på målgruppen frem for f.eks. GAF - score.
Formål med AFFI:
At opnå en fælles forståelsesramme for, at medarbejderne kan yde præcist tilpassede og
ensartede indsatser ift. beboerens aktuelle funktionsniveau og dermed fremme livskvaliteten
for den enkelte beboer.
Tankegangen bag AFFI er:
Stilles der for høje krav ift. borgerens funktionsniveau, kan han/hun miste kompetencer og
færdigheder. Ved at lægge indsatsen svarende til borgerens laveste funktionsniveau,
kompenserer medarbejderne, så borgeren frigør ressourcer og dermed får et højere
funktionsniveau og deraf følgende højere livskvalitet.
I sessionen præsenteres også et webbaseret værktøj til at arbejde med AFFI.
Moderator: Ingrid Gram

Hverdagsrehabilitering Voksne og ældre
v/ Rehabiliteringssygeplejerske Vibeke Korsaa og hverdagsrehabiliteringsterapeuter
Lisbeth Hansen og Cille Vording, Helsingør Kommune

15.

Præsentation af organiseringen af hverdagsrehabilitering: hvordan tilpasses dette borgerens
behov, og hvilke forudsætninger skal være til stede, for at borgeren oplever meningsfuldhed?
Hvordan får vi en samlet indsats hos komplekse borgere med brug af flere fagligheder?
Vi vil bl.a. præsentere et nyere tiltag ”social og mental rehabilitering”.
Noget der kvalificerer indsatserne er smidige arbejdsgange, god kommunikation mellem
flere samarbejdspartnere, herunder hjemmeplejen, visitation, koordinatorer og trænende
terapeuter.
På baggrund af praksis erfaring /case vil vi synliggøre, hvordan indsatserne støtter
hinanden, hvor lykkes vi, og hvor ligger udfordringerne.
Moderator: Britta Quistgaard

Teknologier til alternativ kommunikation (ASK)
v/Tenna L. Sørensen, Ergoterapeut og Marianne Lund Andersen, fysioterapeut fra
Tangkær HS.

16.

Parallelsessionen vil omhandle projektet med alternativ supplerende kommunikation på
Bostedet Tangkær HS, der er et bosted under Specialområde Socialpsykiatri voksne i Region
Midtjylland.
Målgruppen for Tangkær HS er borgere med Huntingtons sygdom, og de komplekse
problemstillinger som borgerne har, gennemgås i sessionen - særligt med fokus på
kommunikation når målgruppens talte sprog langsom bliver dårligere. Alternativ
supplerende kommunikation består af: hightech og lowtech hjælpemidler,
kommunikationsstrategier, kropssprog, mimik og gestikulation mv. Formålet er at give
personer med HS mulighed for at kommunikere via alternativt supplerende kommunikation
med henblik på at øge den enkeltes livskvalitet og empowerment.
Moderator: Marie Sonne

Rehabilitering ved demens – på vej mod en vidensbaseret praksis
v/ Jette Thuesen, Forsker, postdoc og Studieleder, Master i Rehabilitering REHPA og SDU,
Maiken Bay Ravn, Forskningsassistent REHPA og DEFACTUM, Kirsten Schultz Petersen,
Lektor, ph.d Aalborg Universitet, Forskningsassistent Nete Schwennesen Københavns
Universitet
17.

Rehabilitering ved demens er under etablering i det danske sundhedsvæsen. Der mangler
vidensbaserede anbefalinger til, hvilke metoder, redskaber og teknologier der kan indgå i
rehabilitering ved demens. I parallelsessionen præsenteres og diskuteres foreløbige resultater
fra igangværende forskningsprojekter, der har til formål at undersøge henholdsvis
evidensgrundlag, praksis for og brugerperspektiver på rehabilitering ved demens, herunder
brug af digitale teknologier.
Moderator: Freddy Nielsen

18.

Guidede rundvisning i udstillingen

Kl. 16:15 – 16:30

Kick-off for Rehabiliteringens år og World Congress 2020
v/ Gunner Gamborg og Claus Vinther Nielsen

Kl. 17:00 – 18:00

Generalforsamling Rehabiliteringsforum Danmark
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Praktiske oplysninger
Målgruppe
Alle, der beskæftiger sig med og er interesseret i 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.

Udstilling
Det overordnede tema for AAL udstillingen er ”Bedre implementering af digital teknologi med
henblik på understøttelse af et aktivt og sundt liv”.
Udstillingen har plads til 90 produkter inden for dette tema og I vil møde både nationale og
internationale produkter.
Produkterne vil blive kategoriseret indenfor forskellige undertemaer. Der vil være mulighed
for at tilmelde sig guidede tours.

Tid og sted
Tirsdag den 24. september 2019, kl. 09.00 – 16.00 (programmet starter kl. 9.30)
Hotel SAS Radisson, Margrethepladsen, Aarhus C

Pris
Prisen for deltagelse kr. 1.850 - inkl. forplejning og materiale. Tilmelding til konferencen
åbner mandag d. 13. maj 2019 – www.rehabiliteringsforum.dk
Vær opmærksom på at tilmeldingen er bindende, men hvis du skulle ske at blive forhindret, er
du velkommen til at sende en anden i stedet.

Yderligere information
Praktiske spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til:
Sekretær Inger Hornbech, tlf: 7841 4440, mail: inger.hornbech@stab.rm.dk

Materiale fra oplæg
Det vil fra den 24. september være muligt at downloade oplægsholdernes slides via
Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside.

Arrangører
Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med MarselisborgCentret, DEFACTUM, Regional
Midtjylland og Teknologi i Praksis.

