
 

PROGRAM – DAG 1 

 

Mandag, 27. januar 

Kl. 09:00 – 10:50         
Registrering – Kaffe/Te – Utstilling 

 
Kl. 11:00 – 11:10 

Velkommen til kongress, Velkommen til Trondheim 
v/ ordfører NN   - vi må avvente med navn etter valget 

 

Kl. 11:10 – 11:40   

Rehabiliteringstjenestens ståsted og muligheter for fremtiden,   
v/ leder Cato Zahl Pedersen,  

Olympiatoppen for toppidrett for utøvere med  
funksjonsnedsettelser 

 

Kl. 11:40 – 11:45 

Velkommen til REHAB-2020! 
v/ kongressleder Jan Bølstad, Faglig Forum 
 

Praktiske opplysninger  

v/ ordstyrer Tor Inge Martinsen   
 
Kl. 11:45 – 12:45 

Rehabiliteringstjenesten er under press.  

Er ReHab-tjenestene budsjettaper? Er tjenestene i ferd med å miste terreng? 
Er det politiske signal som nå viser reduksjon i tjenester og tilbud? 
 

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?  

 

 

 

 

v/ forbundsleder Nils Erik Ness, Ergoterapeutene 

v/ forbundsleder Fred Hatlebrekke, Fysioterapeutene  

v/ forbundsleder Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund 

v/ leder Marianne Wesnes, Dnlf, Norsk forening for fysikalsk medisin 

og rehabilitering 

Vi trekker konklusjonen med oss til politisk sekvens tirsdag kl. 14:00 



 

 

 

 

 

 

Kl. 12:45 – 14:00 

Lunsj 

 

Kl. 14:00 – 14:30 

Analyse av norsk rehabiliteringspolitikk 

v/ stipendiat/fag- og forskningssykepleier Anne-Stine Bergquist 

Røberg, Oslo Met/Sunnaas sykehus HF 

 

Kl. 14:30 – 15:00  

Rehabilitering, -et praktisk fagfelt med viktig støtte fra forskning og 

utviklingsarbeid, 

v/ professor Per Koren Solvang, Oslo Met 

 

Kl. 15:00 – 15:30   

Det er personen det handler om! Tverrfaglig profesjonelt samarbeid  

rundt og for personen i rehabilitering, 

v/ kommuneoverlege Alf Johnsen, Askim kommune 

 

Kl. 15:30 – 16:00    

Øyeblikkets tragedie, og veien videre 

«Kjære Marietha», -en film om en gledefyltskitur med klassen, som  

plutselig utvikler seg til en personlig tragedie. Hun har laget en gripende  

og personlig film om sin historie og erfaringer, og som viser pågangsmot, 

viljestyrke og motivasjon 

v/ filmskaper Marietha Helgesen  

 

Kl. 16:00 – 16:45 

Kaffe. Te.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seminarsesjoner,  kl. 16:15 – 17:45 

Seminar 1   Teknologi i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

1: Status for utbygging av velferdsteknologi i kommuneNorge, 

v/ prosjektleder Solrunn Hårstad, Værnessregiopnen 

 
2: Eksempler på teknologiske løsninger i sykehusbehandling    

v/ leder Linda Sørensen, Sunnaas sykehus HF 
 

 

Seminar 2   Aktuell forskning og utvikling innen rehabilitering 
1: Den internasjonale klassifikasjonen av rehabiliteringstjenester,  

-ICSO-R 
v/ professor Cecilie Røe,  

UiO, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 
 

2: Hverdagsrehabililitering 
Resultater fra en studie av innføring av hverdagsrehabilitering i  

kommunene Eigersund og Karmøy. 
Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike kontekster,  

v/ forsker I Mia Vabø, Velforskningsinstituttet NOVA, OsloMet 
 

 

Seminar 3   Samhandling     
1: Interkommunalt samarbeid for å styrke rehabiliteringen 

- samfunnsbasert rehabilitering; personen er sentrum 
- resultater fra evaluering av tverrfaglig vurderingsteam 

- teknologi for rehabilitering, samhandling og kompetanseoverføring 
v/ enhetsleder Kari Anne Dehli, Indre Østfold kommune 

 
2: Ambulerende rehabiliteringsteam 

- organisering og profesjonssammensetning 
- oppgaver 

- erfaringer 

v/ Sigrun Eri, Oslo kommune, bydel Alna    
 

 

 
 
 
 
 

https://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/klinikker/nevroklinikken/fys-med-rehabilitering/index.html


 
 
 
 
 
 
 
Seminar 4   Tjenestedesign     
1: Forløpstenkning     

v/ leder Brit Bakken,  
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 

 
2: Innovasjon og tjenestedesign i Trondheim kommune 

v/ kommunalsjef Laura Steinsli, Trondheim kommune 
 

 

Seminar 5   Pakkeforløp 
1: Pakkeforløp Kreft 

v/ regional kreftkoordinator Liv Ågot Hågensen, Orkdalsregionen  
(kommunene Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, 

Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun) 
 

2: Pakkeforløp Hjerneslag 

v/generalsekretær Tommy Skar, LHL Hjerneslag 
 

 

Kl. 20:15 – 23:30 

Blues og Tapas 

Vil vi sterkt anbefale konserten med Amund Maarud. Vi serverer tapas og 

bluesmusikk og garanterer god stemning! 

Amund Maarud, 37 år og en av Norges fremste blues/rockemusiker (gitar og vokal) og låtskrivere fra Nes 
i Akershus. Han har på egen hånd kreert sjangeren norsk nu-blues. Han er også kjent som soloartist og 
som frontfigur i rockebandet The Grand (2005–2010) og duoen Morudes (2010–) med broren Henrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amund Maarud er kjent for mange 

som en av Norges beste 

bluesgitarister. Han har turnert 

innland og utland med ulike band, til 

stor begeistring fra så vel publikum 

som pressen. Konsertene blir uten 

unntak beskrevet som forrykende live-

show som kombinerer ulike elementer 

fra blues til psykedelisk rock. 

Sammen med Henrik 

Maarud på slagverk startet han som 

seksåring MaarudKara. Bandet kom på 

andreplass i Talentiaden på NRK i 

1997 og ga året etter ut albumet First 

Blues på Tylden & Co.  

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Morudes&action=edit&redlink=1

