faglig forum
informerer;

100 % profesjonelle – kunnskapsrike - læringsverksted
Informasjon;
Den 11. nasjonale kongressen REHAB-2020 arrangeres på
Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim 27. – 29. jan ’20
VI INVITERER TIL MOBILISERING
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle rehabiliteringstjenesten i
kommuner og i spesialisthelsetjenesten? Hvordan sikre rehabilitering når
ulike tilbud skal prioriteres og budsjettmidler fordeles? Vi må mobilisere for
framtiden! Fysioterapeutene og Ergoterapeutene roper et varsko for
rehabiliteringstjenestene. Faglig Forum har hele tiden hold fanen høyt for
fagfeltet, fra våre landskonferanser fra midten på 1980-tallet, via våre 4dagers grunnkurs og videregående kurs på 1990-tallet, også kalt
Lillehammerkursene, som la grunnlaget for Helsedirektoratets interesse for
rehabilitering.
Når vi nå inviterer til den ellevte kongressen i rekken, er det nettopp med
oppropet fra fagforeningene som et bakteppe; vi må mobilisere for å
utvikle tjenestene. Alt annet er en trussel mot det som allerede er bygd
opp.
Vi håper derfor på stor oppslutning som viser at vi står sammen om rehabhab-feltet. Både departement, direktorat og Storting følger kongressen nøye.
Vi rapporterer, og deltar i mobiliseringen!
Kongressen består av plenumssesjoner alle dager og parallellsesjoner mandag
og tirsdag. Her er det mulig å presentere egne prosjekt, forskning eller annet
utviklingsarbeid. Vi anmoder «alle» til å delta i kongressen, -som deltaker,
med eller uten bidrag i en av sesjonene. Eller hva med å delta med en
poster/plakat?
Kongressen er en viktig møteplass for alle som arbeider innen fagfeltet i hele
Norge. Vi satser på 600 deltakere!
Kommer du? Ta med deg arbeidskollegaer og benytt kongressen til et
samlet faglig løft!

Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved å
TRYKKE HER
Påmeldingsfrist: 1. desember Pris: kr.4.450,-

Utdrag fra programmet;
Rehabiliteringstjenestens ståsted og muligheter for fremtiden
v/ leder Cato Zahl Pedersen, Olympiatoppen – Paraolympics
Analyse av norsk rehabiliteringspolitikk
v/ stipendiat Anne-Stine Bergquist Røberg, Oslo Met/Sunnaas sykehus HF
Rehabilitering, - viktig støtte fra forskning og utviklingsarbeid
v/ professor Per Koren Solvang, Oslo Met
Det er personen det handler om! Tverrfaglig profesjonelt samarbeid
v/ kommuneoverlege Alf Johnsen, Askim kommune
Fremtidens rehabiliteringstjenester
v/ prosjektleder Gro Idland, Helseetaten, Oslo kommune
Nye rettsregler for rehabilitering og habilitering,
v/ professor Aslak Syse, Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett
Pasient- og brukerombudets erfaringer fra psykisk helsevern
v/ ombud Anne-Lise Kristensen, POBO, Oslo og Akershus
Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge
v/ spesialist i arbeidsmedisin Siri Slåstad, Arbeidsmed. avd. St. Olavs Hosp
Å rehabilitere mennesker utsatt for fysiske og psykiske traumer.
v/ førsteamanuensis Marianne Løvstad, Psykologisk Institutt, UiO
Å dokumentere egen virksomhet med fokus på rehabilitering,
v/ professor Ingvild Kjeken, OsloMet/NKRR Diakonhjemmet Hospital
Lovpålagte koordinatorroller
v/ rådgiver Audhild Høyem, Koordinerende enhet, UNN
Innovasjon og rehabilitering.
v/ prosjektleder og førsteamanuensis Tonje S. Steigedal, NTNU Technology
Rehabilitering som fag. Ståsted og fremtid
v/ avd. sjef Frode Selbo, NAV Trøndelag
5 kongresseminar, 21 parallellsesjoner og fagforeningsledere og
politikere diskuterer rehabiliteringens framtid og prioritet.
Mer om dette i kommende nyhetsbrev.
WEB: www.fagligforum.no TLF; 90163016 EPOST: post@fagligforum.no

