
 

Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer 
Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 

Tid: 20. april 2016 kl. 15-17 
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8 

 

Målgruppe: Evaluatorer, praktikere og andre med interesse for evaluering af rehabilitering 

 
Rehabilitering handler om at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv efter tab af hele eller dele af ens 
evne til at fungere fysisk, psykisk eller socialt i hverdagen. 
 
Rehabilitering fylder stadig mere i de danske kommuner og regioner. Hverdagsrehabilitering, hjertereha-
bilitering, neurorehabilitering, arbejdsrettet rehabilitering er blot enkelte eksempler på indsatser på om-
rådet.  
 
Rehabilitering involverer typisk flere sektorer og foregår i et samspil med flere forskellige faggrupper. Et 
rehabiliteringsforløb kan strække sig over længere tid, med borger og eventuelt pårørende som faste 
deltagere, mens fagprofessionelle fra forskellige sektorer og forvaltninger kan være involveret i forløbet 
sporadisk eller i længere perioder. For at sikre sammenhæng i hele forløbet, er der lavet forløbspro-
grammer, som er standardiserede beskrivelser af opgavefordelingen, koordineringen og samarbejdet 
mellem aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe.  
 
Den aktuelle fokus på rehabilitering gør det relevant at spørge:  

 Hvordan kan man evaluere rehabilitering?  
 Udfordringer i at måle effekten af den sundhedsfaglige indsats  
 Kan man udføre før- og eftermålinger på funktionsevne og livskvalitet?  
 Hvad er de metodiske udfordringer ved at evaluere en tværsektoriel og tværfaglig indsats?  
 Hvordan involveres borgere og pårørende bedst i evalueringen? 
 

Dagens program 
 Velkomst  
 Skæringsfeltet mellem evaluering/forskning v/ Claus Vinther Nielsen, Forskningschef og professor i 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering 
 Monitorering af forløbsprogrammer – status, udfordringer og potentialer? v/Hanne Søndergård, 

Sundhedsfaglig konsulent, MPH. Projektleder for monitorering af forløbsprogrammer i Region Midt-
jylland 

 Metodiske udfordringer i evaluering af rehabilitering v/ Merete Tonnesen, konsulent, antropolog. 
Evaluator på rehabiliteringstiltag på senhjerneskadeområdet, i hverdagsrehabilitering, på plejehjem 

 Spørgsmål og dialog 
 
Dette gå-hjem-møde er arrangeret af Merete Tonnesen og Jesper Buchholdt Gjørup i et samarbejde mel-
lem DEFACTUM i Region Midtjylland og Dansk Evalueringsselskab.  
 
Oplægsholderne er ansat i DEFACTUM, forsker i og evaluerer rehabilitering og er en del af rehabilite-
ringsmiljøet på MarselisborgCentret. 
 

Tilmelding: http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/begivenhed/calendar/2016/04/20/ 
event/tx_cal_phpicalendar/evaluering_af_rehabilitering_metoder_og_erfaringer/ 
 
 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samar-

bejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for 
at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psyki-
ske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selv-
stændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres 
på borgerens hele livssituation og beslutninger be-
står af en koordineret, sammenhængende og vi-
densbaseret indsats. (kilde: Hvidbog om Rehabilite-
ringsbegrebet, Marselisborg Centret 2004) 


