Rehabilitering 2018 –
en rød tråd i velfærden?
Detaljeret program

11. nationale rehabiliteringskonference
Onsdag den 31. oktober 2018, Nyborg Strand

Program
Kl. 08:30 - 09:30 Registrering, kaffe/the og brød

Besøg/guidede ture i udstillingsområdet i vandresalen
Kl. 09:30 - 09:40 Velkomst
v/Claus Vinther Nielsen, professor, formand for Rehabiliteringsforum Danmark

Plenumoplæg
Kl. 09:40 - 09:50 Præsentation af program
v/ordstyrer Rehabiliteringsforum Danmark

Kl. 09:50 - 10:25 Rehabilitering – velfærdssamfundets lim eller?
v/Knud Aarup, formand Røde Kors, Aarhus, medlem af Frivilligrådet,
Socialpolitisk kommentator og forfatter
Danmark som foregangsland på socialområdet er presset. Udsatte børn, unge og
voksne henvises i stigende grad til et liv i udenforskab. Hvordan bliver Danmark
igen et land, hvor mennesker med handicap, psykisk sårbarhed og sociale
problemer får støtte til både at være dem, de er, og blive til det, de har mulighed
for? Der skal langt større fokus på rehabilitering og livsmestring. Mulighedslighed
kræver styrkelse af den rehabiliterende tilgang baseret på høj faglighed. En
faglighed til at vise, at sociale problemer kan løses.

Kl. 10:25 - 10:55

Dilemmaer i mødet med udsatte borgere
v/Nanna Mik Meyer, professor MSO, Copenhagen Business School
Nanna Mik-Meyer, professor i sociologi ved CBS har i mange år forsket i klienters
møde med velfærdsstaten med stort fokus på, hvordan organiseringen af arbejdet
påvirker dette møde. I dagens oplæg vil hun fokusere på de mange dilemmaer i
arbejdet med udsatte klienter med afsæt i sin nye bog: ”Fagprofessionelles møde
med udsatte klienter ”. Fokus i oplægget er hvordan pædagogiske, økonomiske og
juridiske systemer påvirker mødet med klienterne, og om disse indsatser ligefrem
kan hindre en effektiv indsats. Se evt. mere på www.cbs.dk

Program
Kl. 10:55 - 11:15

Kaffepause

Besøg/guidede ture i udstillerområdet
Kl. 11:15 - 12:15

7 parallelsessioner

1.

Rehabiliteringsbegrebet 2018. Dilemmaer og debat
v/Claus Vinther Nielsen, professor & Thomas Maribo, forskningsleder,
seniorforsker, ph.d. Rehabilitering & Sygefravær, DEFACTUM.
Rehabilitering og habilitering kræver samarbejde mellem professionelle på
sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne. Den danske hvidbogsdefinition af
rehabilitering er primært udviklet af sundhedsprofessionelle. Der lægges i denne
session op til diskussion fagområderne imellem, om hvilke krav der skal stilles til en
ny definition, som gør den meningsfuld for alle.

2.

Rehabilitering til ældre – hvordan skabes den røde tråd gennem
organisering og koordinering?
v/Helle Stentoft Dalum, ph.d. & Michael Friis Larsen. cand.scient.adm. Rambøll
Management
Organisering og tværfaglig koordinering af rehabilitering inden for
ældreplejeområdet er for mange kommuner et fokusområde. Gennem de seneste år
har de fleste kommuner udviklet og afprøvet forskellige modeller – og nu begynder
fordele og ulemper ved de forskellige modeller at vise sig.
Rehabilitering til ældre er et fagligt område i rivende udvikling, hvor det er relevant
at inddrage flere forskellige fagligheder. Tværfagligt samarbejde om rehabilitering
kræver en tilpasset organiseringen og gode retningslinjer for koordineringen.

3.

Pårørende i neurorehabiliteringsforløb
v/Iris Dam, specialist i neuropsykologi & psykopatologi, Marianne Christiansen,
ergoterapeut & Morten Lorenzen, direktør Hjerneskadeforeningen
De pårørende har brug for støtte i den situation de står i, de har brug for at blive
hørt og få lov til at italesætte deres følelser. De kan være en ressource i et
rehabiliteringsforløb og kan være den røde tråd på en nogle gange svær rejse
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gennem sundhedssystemet. Hvordan hjælper man et menneske der står i en
krisesituation, hvor følelser som sorg, tab og vrede kan fylde om hinanden? Hvad
virker og hvilke erfaringer er der med forskellige tiltag som informationsdage,
pårørendegrupper og individuelle psykolog samtaler.

4.

"Fordækt" rehabilitering på Bo- og rehabiliteringstilbuddet
Orion
v/Anne Mørch Morgensen, udviklingskonsulent, Bertel Rüdinger, administrationsog kvalitetsleder & Pernille Mørch Jensen, udviklingskoordinator, Bo- og
rehabiliteringstilbuddet Orion
Mange rehabiliteringsindsatser tager udgangspunkt i borgernes ”vilje til at mestre
eget liv” og ”egne ressourcer og drømme”.
Udgangspunktet er meget anderledes i Orion, et tilbud for mennesker, som har
rigtig mange erfaringer med tilbud og indsatser, som ikke er lykkedes. Når de
kommer her er drømmene ofte gemt langt væk, og de ønsker måske bare et sted,
hvor de kan få lov at være (i fred). Så kan rehabiliteringsopgaven næsten opleves
som noget ’fordækt’.

5.

Styrk borgerinddragelsen ved hjælp af vidensbaseret praksis
v/Helle Hansen, forsker & seniorkonsulent, VIVE & Bodil Øster, forstander af
Slotsvænget, socialpsykiatrisk tilbud i Lyngby-Taabæk
På sessionen præsenterer Helle Hansen eksempler på, hvordan sociale tilbud kan
arbejde med viden og metoder, som sikrer brugerinddragelse og fremmer udvikling
og trivsel hos borgerne. Eksemplerne er fra inspirationskataloget ’Vidensbaseret
Praksis i botilbud’, der sætter fokus på hvordan sociale tilbud kan arbejde
vidensbaseret på 5 forskellige faglige områder, herunder brugerinddragelse.
Inspirationskataloget tager bl.a. afsæt i Lovende Praksis og er udarbejdet for KL og
Socialpædagogerne.
På sessionen fortæller Bodil Øster også om, hvordan de på Slotsvænget har styrket
borgerinddragelsen ved at arbejde praktisk og teoretisk med etablering af
relationscirkler, som en del af en styrket brugerinddragelse.
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6.

Når frivillige driver samtalen – samtalegrupper for mennesker
med afasi - AFLYST
v/ Mette Irene Hougaard Villadsen, Logopæd, IKH & Irma Edqvist, hjerneskadekoordinator, Skanderborg kommune
Sessionen stiller skarpt på muligheden for at skabe en rød tråd mellem den
specialiserede indsats som borgeren modtager i rehabiliteringen og muligheden for
at vedligeholde det lærte gennem deltagelse i en fagligt kvalificeret frivillig indsats.
Sessionen giver et praksiseksempel på, hvordan man kan arbejde med vedligehold
og træning af det lærte samtidig med, at man tilbyder borgerne mulighed for at
deltage aktivt i et fællesskab. Der gives desuden eksempler på samarbejde mellem
region, kommune og civilsamfund.

7.

Arbejdsrettet rehabilitering til debat. Dilemmaer og udfordringer!
v/Thomas Bredgaard, professor MSO, Forskningscenter for Handicap og
Beskæftigelse & Pernille Pedersen, forsker og ph.d. DEFACTUM

Kl. 12:15 - 13:15

Frokost

Besøg/guidede ture i udstillerområdet
Kl. 13:15 - 14:15

7 parallelsessioner

9.

Habilitering fremadrettet. Udfordringer og løsninger!
v/Mette Lund Møller, specialkonsulent, Socialstyrelsen & Ingeborg Lysdal,
afdelingsleder IKH
Det er gennem de seneste år blevet tydeligere, at en række fagprofessioner og
borgergrupper ikke ser sig omfattet af rehabiliteringsbegrebet. Der er et stort
behov for at få tydeliggjort, italesat og ikke mindst præciseret indsatser med et
habiliteringsperspektiv.
I Danmark har vi de seneste 12-15 år tænkt habilitering som værende lig med
rehabilitering. Hvidbog om rehabilitering (2004) samt den efterfølgende bog om
udfordringer til rehabilitering (2011) sidestiller de to termer, og definerer dem ens,
omend habiliteringsbegrebet søges forklaret i 2011. Der har tidligere været
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prioriterede de indholdsmæssige problemstillinger, snarere end de begrebsmæssige.
Vi oplever en række målgrupper med behov for indsatser, som ikke i
myndighedsforståelsen falder ind under rehabiliteringsbegrebet, men som trods
dette har behov for en indsats, som vurderes at have særlige metodiske og
indholdsmæssige karakteristika. Der er derfor et behov for at få belyst
habiliteringsområdet både indholds- som begrebsmæssigt.
På workshoppen vil specialkonsulent Mette Lund Møller fra Socialstyrelsen
præsentere en overordnet betragtning på begrebet habilitering, og afdelingsleder
fra IKH Ingeborg Lysdal vil præsentere eksempler fra praksis på arbejdet med
habiliteringsindsatser.
Facilitator for workshoppen, socialfaglig konsulent Linda Bendix fra
Socialpædagogerne vil introducere den indsats, som Rehabilitationsforum
Danmark, i samarbejde med andre, ønsker at iværksætte.
10.

Meningsfuld aktivitet og samvær hos borgere med demens –
Tværprofessionel praksisforskning
v/Kamilla Kielsgaard, lektor, ph.d. studerende, Tina Junge, ph.d. post.doc &
Hanne Kaae Kristensen, lektor, ergoterapeut, MSC, ph.d.
I Svendborg kommune prioriteres at skabe et demensvenligt samfund, der rummer
mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende. Borgere mødes med
værdierne - værdighed, tryghed og selvbestemmelse. Medarbejderne forventes at
arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang på højt
fagligt niveau. Praksisforskningsprojektet er etableret som et samarbejde mellem
Svendborg kommune, Sosu-Fyn og UCL omhandlende sundhedsfaglige og
socialfaglige indsatser og med vægt på at udvikle og forskningsbasere faglig praksis
samt undervisningen på begge uddannelsesinstitutioner.

11.

Rehabilitering via samskabelse på tværs af kommune og
lokalsamfund
v/Ole Westergaard, frivillighedskoordinator i arbejdsmarkedsafdelingen, Ann
Kathrine Fihl. ergoterapeut, Center for Psykiatri, social afd. Holstebro kommune
og Ole Dalsgaard Andersen, frivillig formand for psykiatriens venner og frivillig i
center for Psykiatri.
Holstebro kommune har i de seneste par år sat fokus på et øget samarbejde mellem
sektorerne i kommunen og de øvrige aktører i lokalområdet. Målet har været at
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give sårbare borgere lettere adgang til fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber. Det
har i praksis vist sig at være en vej til personlig recovery og dermed rehabilitering.

12.

Psykosocial rehabilitering ved hjemmeplejen af borgere i alderen
fra 18-65
v/ Camilla Arent, centerchef, Signe Marie Abild, udviklingsrehabiliteringsterapeut
& Maduri Maheswaran, udviklingssygeplejerske, Den sociale hjemmepleje, Center
Syd, Den Sociale Hjemmepleje, Amager, Københavns Kommune.
Den Sociale Hjemmeplejes bud på, hvordan den psykosociale rehabilitering og
recovery kan foregå i borgerens eget hjem, og dermed skabe en overgang til en
aktiv deltagelse i samfundet.

13.

Fra sidste stop – til bedste stop. Rehabilitering med socialt
udsatte
v/ Trine Krak, institutionsleder, Sundholm Pleje & Søren Hesselaa, Socialfaglig
leder, Sundholm Pleje, Kbh. Kommune
Hvordan arbejdes der med og tænkes om rehabiliteringsbegrebet i arbejdet med
socialt udsatte, afhængige (af stoffer og alkohol) og plejekrævende borgere med
kaotisk adfærd?
På Sundholm ligger tre af København kommunes tilbud til denne gruppe borgere.
Her arbejder faguddannet personale målrettet med mikromål, der har rehabilitering
i sigte, på trods af at størstedelen af borgernes liv ender i tilbuddene efter ekstremt
destruktive og kaotiske livsforløb, og sjældent forrnår at samarbejde omkring deres
velbefindende.

14.

Virtual Reality som rehabiliteringsredskab
v/ Jesper Aggergaard, fysioterapeut, AscendFys Fysioterapi, Anne K.
Schwartzbach Stifter af Confront, samt skoleværingskonsulent på
Behandlingsskolerne & Louise Hoberg, ergoterapeut, Bo- Rehabiliterings og
Aktivitetstilbuddet Tagdækkervej
Virtual Reality teknologien har de seneste år gennemgået en enorm udvikling, som
har forbedret kvalitet, pris og brugervenlighed. Dette har været katalysator for at
anvende teknologien til kvalificering og effektivisering indenfor en række nye
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områder, ikke mindst rehabiliteringsområdet.
Det seneste år har vi set en voksende anvendelse af VR indenfor mental og fysisk
rehabilitering. For at skabe en rød tråd i anvendelsen af VR i vores velfærdsydelser,
er det essentielt at det er fagpersoner som er med til at sætte dagsordenen.

15.

Det inkluderende arbejdsmiljø
v/Mariane Fjendbo, afdelingsleder Frydenslund Aktivitetstilbud & Lissi Sjørslev
Højgaard, socialpædagog og produktansvarlig
I Silkeborg i Socialafdelingen arbejder vi "sammen for det gode liv". Borgerne
inddrages i deres arbejdsliv for at sikre inkluderende arbejdsmiljø og udvikling.

Et job til alle
v/Ingolf Ingemann Damm, skoleleder Magleby Skole
At have et job er af afgørende betydning for, at den enkelte borger får et godt og
meningsfuldt liv. derfor er skabelse af små jobs og beskæftigelsestilbud en
væsentlig nøgle til en succesfuld rehabilitering, der sikrer, at ingen i samfundet
marginaliseres.
Kl. 14:15 - 14:35

Eftermiddagskaffe

Besøg/guidede ture i udstillerområdet

Plenumoplæg
Kl. 14:35 -15:10

Det meningsfulde samarbejde
v/Jakob Nossel, foredragsholder, komiker og handicapkonsulent
Når man lever med en funktionsnedsættelse, møder man ofte et hav af
fagprofessionelle, hvad enten det gælder arbejdsmarkedet, rehabilitering eller
habilitering, der alle har bestemte meninger om, hvad der er bedst for en og ens
udviklingspotentiale. Her kan man så spørge, hvilke målepunkter, der reelt er
væsentlige for borgeren. Og om de fagprofessionelle skulle have blik for andet end
potentiale, empowerment og udviklingszoner? Det er her ”det meningsfulde
samarbejde” kommer i spil. Et samarbejde bliver kun meningsfuldt i det øjeblik,
hvor samarbejdet både giver mening for den fagpersonelle og borgeren.
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Kl. 15:10 - 15:45

Videns- og praksisformer efter evidensbølgen
v/Hanne Kathrine Krogstrup, professor MSO, Aalborg Universitet
Samskabelse og kapacitetsopbygning er nye nøgleord i den offentlige sektors
organisering. Der er tale om begreber, som har tæt slægtsskab til rehabilitering.
Samskabelse er en arbejdsform, som lægger mindre vægt på kontrol og vægter
samarbejde og inddragelse. Oplægget stiller skarpt på samskabelse og præsenterer
kapacitetsopbygning som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste
organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den
offentlige sektor.

Kl. 15:45 - 16:00

Afslutning på dagen
v/ordstyrer RFD
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Praktiske oplysninger
Formål

I 2018 sætter vi fokus på rehabiliteringstænkningens aktuelle gennemslagskraft.
Rehabilitering breder sig hastigt til stadig flere fagområder og fagprofessioner. Nu også
til socialområdet. I KL´s socialpolitiske udspil på voksenområdet "Fælles om fremtidens
socialpolitik", er rehabilitering det faglige fokus for kommunernes sociale indsats
fremadrettet.

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

Vi etablerer i år en udstilling primært med produkter, der har relevans til konferencens
tema.
Hvis du er interesseret i at udstille noget til konferencen, kan du kontakte
info@rehabiliteringsforum.dk med oplysninger om det produkt du ønsker at udstille
samt kontaktperson, hvorefter du vil blive kontaktet.

Tid og sted

Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 09.00 – 16.00 (programmet starter kl. 9.30)
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Pris

Prisen for deltagelse kr. 1.700 - inkl. forplejning og materiale.

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 31. oktober være muligt at downloade oplægsholdernes slides via
Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside – klik her.

Arrangører
Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med MarselisborgCentret.

