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13. nationale rehabiliteringskonference:  

Nye perspektiver på digitalisering i rehabilitering  

- kræver det en pandemi for at se nye muligheder  
og udfordringer i rehabilitering? 

Tirsdag d. 27. oktober 2020 

En del af ”Year of Rehabilitation” 
 

 

Årets oplægsholdere 
 

 

Birthe Dinesen 
Professor og leder af 
Laboratoriet for 
Velfærdsteknologi – 
Telesundhed & 
Telerehabilitering, 
Aalborg Universitet 

 

 

Fra Kaptajn Jespersen til digital rehabilitering i 
morgendagens sundhedsvæsen 

Kaptajn Jespersen fik sat gang i træning i hjemmet via 
Statsradiofonien i 1927 med programmet Morgengymnastikken, 
hvor han animerede lytterne til gymnastiske øvelser af hensyn til 
disses sundhed og figur samt for at undgå blødagtighed.  

Kaptajn Jespersen er et eksempel på, at man ved hjælp af teknologi 
kan nå en bred gruppe danskere til træning i hjemmet.  
I dag taler vi om digital rehabilitering og telerehabilitering? 
Spørgsmålet er, hvordan patienter og sundheds-professionelle 
oplever dette?  
I oplægget vil professor Birthe Dinesen fortælle om 
forskningsresultater på området.  

I kan møde Kaptain Jespersen her 
 

https://vimeo.com/238726707


Er digital rehabilitering det rene magi? 

Ofte fremstår digital rehabilitering som det rene trylleri.  
Et magisk univers man som behandler kan indføre i sit daglige arbejde med 
borgerne. Er der tale om ren magi, eller er det noget, du let kan lære?  

I dette oplæg bryder vi magien og løfter sløret for hemmeligheden bag de 
tricks, der gør digital rehabilitering vellykket. Med afsæt i mere end 18 
brugsscenarier fra daglig praksis, får du indblik i, hvordan du lykkes med 
digital rehabilitering, uden at det behøver at være det rene trylleri. 

Britta Ravn 

Centerleder,  
Center for Telemedicin,  
Region Midtjylland 

 
 

 

Morten Lorenzen 

Direktør, Hjerneskadeforeningen 

 

 

Sammen - hver for sig 

Hvad gør vi, når vi ikke kan være sammen – fysisk? Hvordan fastholder  
vi social rehabilitering, når landet er lukket ned? Hvordan løsner vi op  
for social isolering, når frygten hærger. Pandemien har givet os opgaven, 
men hvordan løser vi den? 

I Hjerneskadeforeningen tog vi fat på opgaven tilbage i marts måned  
og valgte at lade teknologien være med til at komme med løsninger.  
Vi kalder projektet “Sammen - hver for sig” 

Baseret på Zoom-platformen gik vi i gang med at uddanne Zoom-
ambassadører i vores lokalafdelinger landet over. Vi igangsatte  
kaffemøder, snakke-møder og kom-sammen-møder, hvor medlemmerne  
var “Sammen - hver for sig”. 

Vi har fået en lang række erfaringer - og fået mod på meget mere.  
Min præsentation handler netop om opmærksomhedspunkter og så om 
nogle meget positive opdagelser, som vi ikke havde regnet med. 

 

Udvikling og tilpasning af digitale løsninger for mental 
sundhed: erfaringer fra behandling, udviklings- og 
forskningstiltag i Telepsykiatrisk Center 

Psykolog Ulla Damgaard-Sørensen vil kort beskrive Telepsykiatrisk Center 
og dernæst præsentere erfaringerne fra internetbehandlingen præ- og 
post-COVID-19 med blik for de begrænsninger, udfordringer og potentiale, 
som denne model tilbyder.  

Derudover vil hun opsummere andre digitale tiltag, der drives i 
Telepsykiatrisk Center med fokus på ’hvor stærkt det gik’ grundet corona 
samt reflektere over behov for integritet ift. at samle viden og erfaringer 
inden de digitale løsninger bliver ”det nye sort”. 

 

Ulla Damgaard-Sørensen 

Ledende psykolog, 
Telepsykiatrisk Center, 
Region Syddanmark 

 
 



 
 
 
Indhold og struktur 
Konferencen byder bl.a. på fire oplæg á 25 minutter – i en form med en oplægsholder og en 
samtalepartner. Det er muligt at deltage enten ved fremmøde i Aarhus eller virtuelt.  
 
Oplægsholderne har 20 minutter til deres oplæg, og derefter er der 5 minutter til spørgsmål. 
Spørgsmålene stilles af en samtalepartner. Samtalepartner for oplæg 1 og 2 er Jette Thuesen, REHPA 
og Britta Quistgaard, Specialhospitalet er samtalepartner for oplæg 3 og 4. 

 

Målgruppen 
Alle, der beskæftiger sig med rehabilitering inden for sundhed og socialområdet, arbejdsmarked og 
uddannelse samt velfærdsteknologi og hverdagsliv. Herunder 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 
Tid: Tirsdag d. 27. oktober 2020 Kl. 12.30–16.00  
Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8. 8000 Aarhus C (inkl. ½ times kaffepause) 
 
Program og tilmelding vil blive tilgængeligt på Rehabiliteringsforum.dk og MarselisborgCentret.dk 
Ønsker du at modtage et detaljeret program på mail, så skriv til rehabiliteringsforum@rm.dk 

 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til programmet eller formatet, kontakt venligst Jan Sau Johansen på 
Jan.Johansen@stab.rm.dk - Spørgsmål vedr. tilmelding mv. kan sendes til rehabiliteringsforum@rm.dk 

 
 
Pris 
500 kr. for fysisk deltagelse inkl. sandwich, frugt, kage og kaffe. 
300 kr. for online deltagelse via link. 
 

 
Konferencen er - sammen med øvrige aktiviteter i ”Year of Rehabilitation” et springbræt til Verdenskongressen 
i rehabilitering, der afholdes i Aarhus d. 7. til 9. september 2021 – se riworldcongress2021.com 
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