
 
 

”Call for proposals” 
11. nationale rehabiliteringskonference: 

 
 ”Rehabilitering 2018 – En rød tråd i velfærden?” 

Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret efterlyser forslag til parallelsessioner 
og speakers til programmet for 11. nationale rehabiliteringskonference.  I 2018 sætter vi 
fokus på rehabiliteringstænkningens aktuelle gennemslagskraft. Rehabilitering breder sig 
hastigt til stadig flere fagområder og fagprofessioner. Nu også socialområdet. I KL’s 
socialpolitiske udspil på voksenområdet: ”Fælles om fremtidens socialpolitik” er 
rehabilitering det faglige fokus for kommunernes sociale indsats fremadrettet. 

Efterlysning af forslag til parallelsessioner  
Vi ønsker at afholde 14 sessioner fordelt på 2 spor, som har fokus på formidling af ny viden 
og implikationer for såvel forskning som praksis indenfor rehabilitering – også gerne 
indenfor det sociale område.  

Hvem kan indsende forslag?  
Vi opfordrer kolleger fra relevante organisationer, 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 rehabilitering indenfor de forskellige fagområder/professioner i programmet.  

Forslag til parallelsessioner skal beskrives, se indhold nedenfor. Giv en så udførlig og 
præcis beskrivelse som muligt.  

Forslag indsendes senest mandag den 14. maj 2018 til Rehabiliteringsforum Danmark på 
info@rehabiliteringsforum.dk . Alle indsendere af forslag får svar senest fredag den 18. maj 
2018 - og herefter aftales nærmere angående en tid- og handlingsplan for detaljeret og 
endelig planlægning.  

Forslag til parallelsessioner skal inkludere flg. oplysninger:  
(brug gerne skabelonen fra hjemmesiden) 

 Titel på parallelsession [10 ord] 
 Navn og kontaktoplysninger på alle oplægsholdere og chair 
 Relevans for dette års tema: ”Rehabilitering 2018 – En rød tråd i velfærden?” [75 

ord] 
 Primær målgruppe for sessionen [25 ord] 
 Resumé af indhold i parallelsession [100 ord]  

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Eggert Carstens på eggcar@rm.dk 
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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 14. maj 2018 til Rehabiliteringsforum Danmark på 
info@rehabiliteringsforum.dk. Alle indsendere af forslag får svar senest 18. maj 2018 - og herefter 
aftales nærmere angående en tids- og handlingsplan for detaljeret og endelig planlægning.  

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Eggert Carstens på eggcar@rm.dk 

 


