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Program for "Gå-hjem-møder"  

 

1. Arbejdsrettet rehabilitering efter en kræftdiagnose 

Dato: 5. oktober kl. 15.00–17.00 

Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus - bygn. 8, møderum A+B 

 

Oplægsholdere: Christina M. Stapelfeldt, cand.scient.san., ph.d., Pernille Pedersen, 

cand.scient.san., ph.d., og Therese Juul, cand.scient.san., ph.d. 

Indhold: Kendskab til hvad en borgers rejse, fra screening for kræft til behandling 

samt overgang til kommunal arbejdsrettet rehabilitering, kan indeholde. Rejsen vil 

belyses fra borgerens oplevelse, den sundhedsprofessionelles perspektiv samt fra 

nyeste forskning om arbejdsmarkedstilknytning efter kræftdiagnose gennemført af 

DEFACTUM. 

Målgruppe: Fagprofessionelle der arbejder med personer ramt af kræft (f.eks. 

socialrådgivere, sundhedsprofessionelle i primær- og sekundærsektor, patient-

foreninger og forskere). 

 

2. Social ulighed i rehabilitering 

Dato: 28. oktober kl. 15.00–17.00 

Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus – bygn. 8, møderum A+B 

 

Oplægsholder: Claus Vinther Nielsen, professor og socialoverlæge. 

Indhold: Du vil få en indsigt i, at selvom vi er et af verdens rigeste og lykkeligste 

lande, så ser vi stadig stor ulighed. Du får også informationer om, hvordan ulighed fra 

tidlig fødsel fostrer ulighed hele livet. 

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, personer på strategisk ledelsesniveau og andre 

der beskæftiger sig med social ulighed i rehabilitering.  
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3. Rehabilitering til mennesker med kronisk sygdom og 

multisygdom 

Dato: 16. november kl. 15.00–17.00 

Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus – bygn. 8, møderum A+B 

 

Oplægsholdere: Merete Tonnesen, mag.art., ph.d. stud., og Lisbeth Ørtenblad, 

mag.art., MPH. 

Indhold: Vi præsenterer en række empiriske eksempler på kronisk syge og multisyge 

personers navigation i eget forløb, og nogle af de dilemmaer som såvel borgere som 

sundhedsprofessionelle støder på. Vi introducerer temaer til forståelse af rehabilitering 

af personer med kroniske sygdomme, og vi foreslår nogle nyttige antropologiske 

begreber, der kan bruges til at tænke med i hverdagens rehabiliteringsarbejde. 

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle der arbejder med personer med kroniske 

sygdomme.  

 

 

 

 


