
Arrangement den 9. september 2014

CareNet-arrangement

- Hverdagsrehabilitering og

besøg på Health & Rehab messen

Tirsdag den 9. september inviterer CareNet til arrangement om 

hverdagsrehabilitering samt besøg på messen Health & Rehab Scandinavia i Bella 

Centeret, København.

Vi lægger ud med faglige oplæg om hverdagsrehabilitering og ’hjælp til selvhjælp’, 

hvorefter vi besøger Health & Rehab messen, hvis hovedområder i år er rehabilitering, 

velfærdsteknologi, aktivt liv og fremtidens byggeri. 

Så hvis du alligevel skal besøge messen, så tag af sted med resten af CareNet-holdet og 

få lidt faglige oplæg oveni – og hvis du ikke har planer om at aflægge messen et besøg, 

så kan du hvert fald ikke gå glip af de faglige oplæg om hverdagsrehabilitering!



Program
09.00-10.30 Ankomst og morgenbuffet

Vi mødes ved mødelokale B3-M1 (Hal B, lokale M1), Bella Center, 

København. I ankommer blot i tidsrummet mellem 09.00-10.30, hvor der vil 

blive serveret en lækker morgenbuffet til at starte dagen på.

10.30-10.40 Velkommen v/ Jørgen Løkkegaard, sektionsleder, Teknologisk Institut

10.40-11.10 Strategi for rehabilitering på ældreområdet

v/ Ole Thomsen, chefkonsulent, Socialstyrelsen

Ole fortæller om Socialstyrelsens udvikling af en håndbog for arbejdet med 

rehabilitering til landets kommuner, og kommer her med styrelsens bud på en 

konkret strategi og handleplan for arbejdet med rehabilitering i kommunerne.

11.10-11.40: Velfærdsteknologi som aktiv i rehabiliteringsprocessen

v/ Kirsten Rud Bentholm, Teknologi i Praksis

Kirsten kommer med konkrete bud på teknologier, der kan anvendes til 

hverdagsrehabilitering, samt hvordan de tænkes ind i processen.

11.40-12.00 Pause

12.00-12:30 Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen

v/ Inger-Marie Hansen, souschef, Pleje og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Inger-Marie deler ud af kommunens erfaringer med hverdagsrehabilitering i 

hjemmeplejen, og fortæller herunder om kommunens strategi.

12:30-13.00 Hverdagsrehabilitering på plejecenteret

v/ Ivan Kjær Lauridsen, leder af Center for Frihedsteknologi, Århus Kommune

Ivan fortæller om Århus Kommunes strategi for arbejdet med

hverdagsrehabilitering på kommunens plejecentre samt de erfaringer, kommunen 

har gjort sig indtil nu.

13.00.-17.00 Frokost og besøg på Health & Rehab messen

Vi runder første del af arrangementet af med en frokost. Efter frokost vil der være 

‘fri leg’ på Health & Rehab-messen, hvor man bliver, så længe man har lyst. 

Messen lukker kl. 17.00

Arrangement den 9. september 2014

Praktisk information:
Dato og tid: Tirsdag d. 9. september kl. 09.00 – 17.00
Sted: Mødelokale B3-M1, Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S
Pris: Gratis for medlemmer af CareNet. Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kr.

Sidste tilmelding er d. 22. august . Ved tilmelding eller afbud efter d. 22. august, 
eller ved udeblivelse på dagen, betales et gebyr på 500 kr.

Tilmeld dig her

http://carenet.nu/arrangementer/?id=167

