
Hverdagsrehabilitering 
– klar til næste udfordring?
Deltag i en dynamisk konference, 
som kombinerer forskning og praksis 
fra ind- og udland.

Danmarks 
største konference 

om hverdags-
rehabilitering

Få inspiration fra: 

Jody Hoffer Gittell: professor i management, Boston, USA

Jens Lauritzen: overlæge, Odense Universitetshospital
Lone V. Rasmussen: seniordirektør, Kolding Kommune

Anders Drejer: professor i strategi, Aarhus Universitet

Inge Storgaard Bonfils: Ph.d. cand.scient.pol., Professions-
højskolen Metropol

Gunnar Gamborg: formand for 
Rehabiliteringsforum Danmark



 

Hvordan sikrer vi en effektiv og succesfuld udrulning af 
hverdagsrehabilitering, så de fine ord som øget livsglæde, 
kvalitet, effektivitet også holder vand på den lange bane? 
Hvad siger den internationale forskning? Og hvilke erfa
ringer har vi allerede gjort i Danmark? Denne konference 
sætter fokus på, hvordan Danmark kommer succesfuldt 
videre med hverdagsrehabilitering.  

Sammenhæng i rehabiliteringsforløb 
– perspektiver på styringstiltag 
Manglende koordination og sammenhæng er ofte et pro
blem. Politisk, organisatorisk og fagligt iværksættes der 
meget for at opnå bedre sammenhæng i rehabiliterings
indsatserne. Samtidig kan der være strid om, hvornår en 
indsats er sammenhængende og koordineret. De tiltag, 
der fra ét perspektiv bidrager til sammenhæng, kan fra 
et andet perspektiv opleves som fragmenteret. Oplægget 
sætter fokus på forskellige perspektiver og relaterer disse 
til en række aktuelle styringstiltag.
Inge Storgaard Bonfils, Ph.d. cand.scient.pol., forsk-
nings- og udviklingskonsulent, Center for Sammenhæn-
gende Forløb, Professionshøjskolen Metropol

Øg effektivitet, kvalitet og jobtilfredshed 
med hverdagsrehabilitering? 
Hverdagsrehabilitering udfordrer i den grad fagprofessio
nelle i forbindelse med nye måder at samarbejde på. Jody 
Gittell har stået i spidsen for udviklingen af begrebet om 
”relationel koordinering”, som netop handler om det 
tværfaglige samarbejde.
Hør om begrebet og forskningen bag, der viser, hvordan 
man kan opnå en dramatisk forbedring af kvalitet, effek
tivitet og jobtilfredshed. Jody Gittells arbejde bygger på 
omfattende forskning i sundhedssektor og luftfartsin
dustri, og forskeren har publiceret adskillige artikler og 
bøger, herunder bogen High Performance Healthcare.   
Jody Hoffer Gittell, politolog og professor i manage-
ment fra Brandies University, Boston, USA

Er begrebet rehabilitering ved at blive udvandet 
i kommunerne? 
Hverdagsrehabilitering implementeres over alt i Danmark 
under flere forskellige overskrifter. Kan ordet rehabilite
ring kobles ukritisk på alle disse indsatser eller medfølg
er der særlige forpligtelser og sondringer? Rehabliterings 
forum Danmark lancerer i efteråret en ny debatpublika
tion, som netop har fokus på, hvordan rehabiliterings
begrebet udmøntes i praksis via tværfagligt og tværsekto
rielt samarbejde, og hvilke udfordringer vi står over for.
Gunnar Gamborg, ergoterapeut og formand for Reha-
biliteringsforum Danmark

Hvordan når vi vores strategiske mål?
Implementering i store driftsorganisationer.
Visioner, strategiske mål og handlingsplaner ser flotte ud i 
projektbeskrivelsen og på hjemmesiden. Men det er spildt 
arbejde, hvis der ikke investeres tid, penge og kræfter i 
implementeringsfasen. Forskning dokumenterer, at det er 
de færreste strategier, som rent faktisk når ud i yderste led 
af store driftsorganisationer og hermed indfrier topledel
sens og styregruppens strategiske mål. Få inspiration til 
at opnå succes med udrulning af hverdagsrehabilitering, 
hvilket i den grad handler om forandringsledelse.    
Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvik-
ling, Aarhus Universitet 

Selvstændighed, livskvalitet og selvvurderet helbred 
– kan det måles?
Der er bred enighed om, at hverdagsrehabilitering øger 
borgerens funktionsniveau, selvstændighed og livskva
litet. Men kan selvstændighed og livskvalitet måles, og 
hvilke evidensbaserede metoder kan anbefales? Hvad kan 
vi bruge målinger af borgerens selvvurderede helbred til? 
Hvem kan gennemføre disse målinger, og er det tidskræ
vende at lave dem før og efter hverdagsrehabilitering?
Jens Lauritsen, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital samt ekstern lektor, Institut 
for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 
Erfaringer fra praksis, hvad kan vi lære? 
Flere og flere ledere har værdifulde erfaringer med hver
dagsrehabilitering. Hør bl.a. Lone Rasmussen fra Kolding 
Kommune dele ud af sine erfaringer indsamlet først i 
Fredericia og nu i Kolding Kommune. Der vil være specielt 
fokus på, hvordan vi i praksis kan dokumentere effekten 
på strategisk, taktisk og operationel niveau.
Lone V. Rasmussen, Seniordirektør og ergoterapeut, 
Kolding Kommune (Lones oplæg er i Nyborg. Taler til 
København er på vej)
 

Hverdagsrehabilitering 
- klar til næste udfordring?

Dagens ordstyrer er Helene Hoffmann, direktør og grund
lægger af konsulentvirksomheden Type2dialog. Helene har 
et dybt og indgående kendskab til den kommunale ældre
sektor via implementeringen af store sundhedsfaglige for
andringsprocesser.

Målgruppe: politikere, direktører, ledere, konsulenter m.fl. i 
det kommunale ældre og sundhedsområde; herunder træ
ning, visitation, omsorg, hjemmesygepleje, plejehjem m.m.

Hvornår:  7. november 2011, kl. 09.0016.00 (Nyborg) eller 
 10. november 2011, kl. 09.0016.00 (København)
Pris:  1.950 kr. eks. moms
Rabat:  Tilmeld 4 deltagere og få den sidste med til ½ pris.
Tilmeld:  www.phmetropol.dk. 
 Der er begrænsede pladser.
Kontakt:  Tina Myken, tlf. 7248 9370, Timy@phmetropol.dk

Arrangører af konferencen: Metropol, Type2dialog og TeamArbejdsliv

Læs mere på 

www.phmetropol.dk


