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"Sammen kan vi styrke tilbud til mennesker med rehabiliteringsbehov" 
 

 

 

 

Temadag 

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov", der er en del af 

Human First (human-first.org), afholder gratis temadag mandag den 10. oktober 

2022.  

 

Formål 

Formålet er at præsentere arbejdet i Human First og diskutere fremtidige indsatser 

målrettet mennesker med rehabiliteringsbehov. 

 

Tid  

Mandag den 10. oktober 2022, kl. 9.00 – 15.30.  

 

Sted  

VIA University College 

Nattergalevej 1  

8600 Silkeborg  

Lillesøsalen 

 

Om temadagen 

I Human First samarbejder vi om at styrke forskning, udvikling, uddannelse og kli-

nik, og temadagen vil omhandle disse kerneområder. 

 

Praksisnær rehabiliteringsforskning er en central tilgang til at forbedre forholdene 

for mennesker med rehabiliteringsbehov, og temadagen indledes med et oplæg af 

professor Lars Uggerhøj fra Aalborg Universitet. Lars har arbejdet med praksisnær 

forskning i kommuner og region og kommer med et bud på, hvordan vi i fællesskab 

kan styrke tværsektorielle forløb gennem forskning. Efter oplæg om emnet diskute-

res, hvordan vi i fællesskab kan udvikle udviklings- og forskningsprojekter, der kan 

forbedre indsatser til mennesker med rehabiliteringsbehov i vores region. 

 

Rehabiliteringsambassadørkursus har kørt gennem de sidste år og har været en stor 

succes. Rehabiliteringsambassadørerne bringer deres viden ud i kommuner og på sy-

gehuse. Projektgruppen fortæller om erfaringer og planer for uddannelse af de næste 

ambassadører 

 



Rehabilitering af mennesker med lænderygsmerter er en ny projektgruppe i Human 

First. Formålet er at sikre gode tilbud til den stigende gruppe af mennesker med læn-

derygsmerter. Projektgruppen præsenterer deres planer for området. 

 

Hjerterehabiliteringsforskning har været et fokusområde under Human First. Pro-

jektgruppen præsenterer erfaringer fra de første år og planer for, hvordan nye projek-

ter udvikles.  

 

Principper for rehabiliteringsforskning har været diskuteret i en projektgruppe. Pro-

jektgruppens arbejde er publiceret i en forskningsartikel. Men hvad er egentlig de 

gode principper for udvikling og forskning målrettet mennesker med rehabiliterings-

behov? Projektgruppen fortæller om principperne. 

 

Dialog og meningsudveksling om det fremtidige samarbejde målrettet mennesker 

med rehabiliteringsbehov. Der vil løbende over dagen være drøftelser om, hvordan vi 

konkret her hos os i den midtjyske region kan forbedre indsatser til mennesker, der 

har behov for rehabilitering. 

 

Kom og vær med, og lad os udvikle Human First, så vi sammen kan være med til at 

udfolde visionen for Human First: "Samarbejde om banebrydende forskning, udvik-

ling, uddannelse og klinik (forebyggelse, udredning, diagnostik, behandling, pleje 

og rehabilitering) - for bedre sundhed og samfund". 

 

Tilmelding 

Tilmelding til temadagen er nødvendig og kan ske til koncern.kvalitet@stab.rm.dk. 

Frist senest den 15. september. Der er plads til 150 deltagere, og pladser tildeles 

efter først til mølle-princip.  

 

  


