”Forslag til parallelsessioner” ‐ 12. nationale rehabiliteringskonference:
Tirsdag d. 24. september 2019, Radisson, Scandinavian Center, Århus
"Et menneske ‐ et liv"
Meningsfuld rehabilitering gennem anvendelse af teknologier
Efterlysning af forslag til parallelsessioner
Vi ønsker i 2019 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.
Hvem kan indsende forslag?
Vi opfordrer kolleger fra relevante organisationer, regioner, kommuner, brugerorganisationer og
forskningsmiljøer til at indsende ideer og meget gerne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af
organisationer om en parallelsession.
En parallelsession kan bestå af flere oplæg og varer en time, vi ser gerne, at der sker en inddragelse
af deltagerne gennem spørgsmål og diskussion. Der er dog ikke en fast skabelon for, hvordan en
parallelsession afvikles, så det er op til de ansvarlige at beskrive, hvordan de vil præsentere
sessionen på bedst mulig måde.
Hvordan og hvornår?
Forslag bedømmes af repræsentanter fra Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret
på baggrund af kvalitet og under hensyntagen til at få repræsenteret bredden af teknologier i
rehabilitering indenfor de forskellige fagområder/professioner.
Forslag til parallelsessioner skal beskrives, se indhold nedenfor. Giv en så udførlig og præcis
beskrivelse som muligt.
Forslag indsendes senest tirsdag den 19. februar 2019 til Rehabiliteringsforum Danmark på
info@rehabiliteringsforum.dk. Alle indsendere af forslag får svar senest fredag den 1. marts 2019 ‐
og herefter aftales nærmere angående en tid‐ og handlingsplan for detaljeret og endelig
planlægning.
Forslag til parallelsessioner skal inkludere flg. oplysninger:
(brug gerne vedlagte skabelon eller den fra hjemmesiden)






Titel på parallelsession [10 ord]
Navn og kontaktoplysninger på alle oplægsholdere og chair
Relevans for dette års tema: ” Meningsfuld rehabilitering gennem anvendelse af teknologier”
[75 ord]
Primær målgruppe for sessionen [25 ord]
Resumé af indhold i parallelsession [100 ord]

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Louise Munk Ibsen på
lmi@teknologiipraksis.dk

”Forslag til parallelsessioner”
12. nationale rehabiliteringskonference:
"Et menneske ‐ et liv"
Meningsfuld rehabilitering gennem anvendelse af teknologier
Titel på parallelsession
(max. 10 ord)
Navn og kontaktoplysninger på
alle oplægsholdere

Evt. kontaktoplysninger på chair
Relevans for dette års tema
(max. 75 ord)

Primær målgruppe for sessionen
(max. 25 ord)
Resumé af indhold i
parallelsession (max. 100 ord)

Kontaktperson – navn og mail

Forslag indsendes senest 19. februar 2019 til Rehabiliteringsforum Danmark på
info@rehabiliteringsforum.dk. Alle indsendere af forslag får svar senest 1. marts 2019 ‐ og herefter
aftales nærmere angående en tids‐ og handlingsplan for detaljeret og endelig planlægning.
Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Louise Munk Ibsen på
lmi@teknologiipraksis.dk

