
 

 

Rehabilitering i Danmark 

2023 - Det faglige ildsted 

Stærk rehabiliteringsfaglighed – kræver både 

samarbejde, organisering og ledelse 

 
15. Nationale Rehabiliteringskonference 
 
De næste 3 års rehabiliteringskonferencer har fokus på, hvordan man kommer fra 
hvidbogsanbefalinger til handling til ændring af praksis. Der hentes bl.a. inspiration 
fra og til Hvidbogens tænketank. Vi har med den nye definition som både Styrelser, 
KL, DR, brugere og fagprofessionelle kommitter sig til i Danmark fået et solidt fun- 
dament og afsæt for at arbejde med og løfte kvaliteten og fagligheden i rehabilitering. 

Rehabilitering er en tværfaglig disciplin, som forudsætter både tværfaglige og 
monofaglige kompetencer - de såkaldte T-formede kompetencer. Stærk 
rehabiliteringsfaglighed skabes både gennem uddannelse og gennem de måder, vi 
arbejder sammen på i hverdagens praksis. Kompetencer styrkes, når vi arbejder 
sammen i interprofessionelle teams og når vi arbejder sammen på tværs af sektorer 
og siloer. Samtidig har vi behov for at kunne mødes ved ”det faglige ildsted”, hvor vi 
kan sparre og supervisere hinanden monofagligt.  

Hvordan organiserer og strukturerer vi rehabiliteringsarbejdet, både internt og 
tværgående, så vi understøtter mono- og tværfaglig udvikling, vidensdeling, forskning 
og udvikling? Den brændende platform er den demografiske udvikling og presset på 
velfærdsydelserne, der indirekte udfordrer de rehabiliterende indsatser, samtidig med 
at vi netop på denne baggrund ser nødvendigheden af forebyggende og 
rehabiliterende indsatser mere end nogensinde før. 

Som medarbejdere og ledere skal vi agere i dette paradoks. Kompleksitet i 
borgerens rehabiliteringsbehov såvel som kompleksitet i indsatser er et vilkår. 
Hvordan arbejder og samarbejder vi bedst muligt i denne præmis? Hvordan 
understøtter vi borgerens rehabilitering bedst muligt i denne nye kontekst? 
Vi vil på dagen få mulighed for at høre oplæg i plenum samt arbejde i grupperum 
inden for emnerne: T-formede kompetencer, Ledelse og organisering, 
Interdisciplinær læring og samarbejde, Uddannelse/forskning, Kvalitetsstandarder, 
Civilsamfundets inddragelse og Samfundsøkonomi. 

Målgruppe 

Alle, der beskæftiger sig med og er interesserede i rehabilitering indenfor alle 
sektorer og fagområder. 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 og sted: Tirsdag den 6. juni 2023, kl. 9 – 16, Odense Congress Center, 
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Pris: 1.275 kr. inkl. forplejning og evt. materiale. 
Tilmelding til konferencen åbner mandag den 17. april 2023. 
Nærmere information vedrørende tilmelding følger. 

Sæt X 
den 6. juni 2023 

kl. 9-16 


